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الءِ اُف النُّبَ تحَ إِ 
َصوم بفقهِ 

اءاألنِبيَ اَتمِ خَ 

ملسو هيلع هللا ىلص

بقلم
الجزائريشيحانيمحفوظ بن ضيف اهللا
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فقه :

 ِّيامالص.

 ِيامالق.

 ِافكَ االعت.

 ُعدَ ق للبِ لحَ وم.

بقلم :

شيحانيبن العربيمحفوظ بن ضيف اهللاأبي الضياء/ 

إتحاُف النَُّبالء
َصوم بفقھ

ملسو هيلع هللا ىلصخاتم األنبَياء
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حيمن الرَّ حمبسم اهللا الرَّ 
ُمَقدِّمة:

إنَّ احلمَد هللا؛ حنمدُه، ونستعيُنه، ونستغفره، ونعوُذ باهللا من ُشروِر أنفسنا، وسيِّئات "
دي له.أعمالنا، من يهده اهللا فال ُمضلَّ له، ومن ُيضلل فال ها

وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحدُه ال شريك له، وأشهد أنَّ حممداً عبُده ورسوله.
.ِإالَّ َوَأنـُْتْم ُمْسِلُموَن}َوال َتُموُتنَّ ،{يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِهِ 

]102آل عمران/[
َها َزْوَجَها{يَا َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم ا َوَبثَّ ،لَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثيرًا َوِنَساءً  ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم ،َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحامَ ،ِمنـْ
]10النساء/[.رَِقيبًا}

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا. {يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آمَ 
1"]71-70/[األحزاب.ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيمًا}

:أما بعد
ومِ الصَّ رة يف أحكامتصَ ة خمُ قهيَّ الة فِ رس-اك لطاعتهقني اهللا وإيَّ وفَّ -فهذه أخي املسلم 

، وال تستطيع عبادتكميوتقو ما، حتتاجها يف تصحيحِ قاتعلَّ له، والقيام واالعتكاف ومُ ائِ ومس

1 يفتتح ما خطبه، ويعّلمها أصحابه، وقد أخرجها )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (هذه ُخطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا
م، عن سّتة من الصَّحابة رضوان اهللا عليهم؛ وللعالمة األلباين يف مصنّ احلديثةمجع من أئمّ  - رمحه اهللا-فا

الة ُمفردة يف مجع طُرقها وألفاظها، طبعت باملكتب اإلسالمي؛ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع رس
ادلة، وليست خاصة 18/287الفتاوى" ( ): "وتستحب هذه اخلطبة يف افتتاح جمالس التعليم والوعظ وا

بالنِّكاح"، واهللا املوفق.
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م اخلرياتِ فران وموسِ والغُ محةِ الرَّ هرشهر رمضان، شلولِ عند حُ اصوصً خُ -االستغناء عنها 
م دعَّ مُ ،- إن شاء اهللا- رٍ سبيله، بأسلوب ميسَّ ضحَ اتَّ دليله، و حَّ فيها ما ص، مجعتُ - ان سَ احلِ 

.ةأقوال املذاهب الفقهيَّ ، وأعدلِ ةنة النبويَّ السُّ حيحمن الكتاب وصَ ،رعيةباألدلة الشَّ 
اجح من منه ، مع بيان الرَّ دَّ ما ال بُ ل اخلالف، إالَّ فيها عن ذكر بعض مسائِ وأعرضتُ 

ه فقُ التَّ "منهجِ :: أصول الفقه وأصول احلديث، وحسبلميّ رة يف عِ ذلك، وفق القواعد املقرَّ 
ه بأقوال ذلك كلّ يف حتقيق، واستعنتُ 1لف"الل عند أهل الحديث وأتباع السَّ واالستد

على أحد.ألحدٍ دون تعصبٍ و ، - مني منهم واملتأخريناملتقدِّ - ته أهل العلم و أئمّ 
من خذَ من املسلمني أن يتَّ بغي ألحدٍ .. "ال ين.أنَّهنبيه يف األخري إىل ؛ ومع التَّ هذا

ذلك ال جيوز رقة، فإنَّ ر والفُ زاع والتهاجُ ة وأشباهها، وسيلة إىل النِّ ثَ اخلالف يف املسائل املبُحو 
للمسلمني ،...

بدليله، قوى، وإيضاح احلقّ والتَّ عاون على الربِّ بل الواجب على اجلميع بذل اجلهود يف التَّ 
كما أنَّ واحلقد من بعضهم على بعض،وسالمتها من الغلِّ واحلرص على صفاء القلوب

املسلمني أن اهللا سبحانه، أوجب علىر، ألنَّ هاجُ رقة و التَّ الواجب احلذر من أسباب الفُ 
{َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوَال قوا، كما قال تعاىل :يعتصموا حببله مجيعاً، وأن ال يتفرَّ 

]......103ل عمران/[آ}تـََفرَُّقوا
لف السَّ على طريقة، وأن نسريَ - سبحانه- اهللا نتَّقَي أن - املسلمنيمعشرَ - فعلينا مجيعًا 

معرفة على ناصح فيما بيننا، واحلرصعوة إليه، والتَّ ، والدَّ مسك باحلقِّ احل قبلنا يف التَّ الصَّ 
أجل مسألة هاجر منالتَّ قاطع و ة اإلميانية، وعدم التَّ ة واألخوّ ، مع بقاء احملبَّ بدليلهالحقِّ 
.يف احلكمه على خمالفة أخيهليل على بعضنا، فيحمله اجتهادُ ة، قد خيفى فيها الدَّ فرعيّ 

1حفظه -نتصار ألهل احلديث" للشيخ الدكتور حممد بن عمر بازمول انظر: عن هذا املنهج الربّاين الفريد: "اال
العالمة -)، ومقدمة "صفة صالة النَّّيب" لشيخ احلديث يف هذا العصر و إمام صناعته 101-73(ص-اهللا

ا نِفيسٌة للغاية ُتكتب مباء الذَّهب-) 73-43(ص/-رمحه اهللا-األلباين  .-فإ
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وتوفيًقا، هدايةً -وسائر املسلمني-لى، أن يزيدنا وصفاته العُ ،سىنل اهللا بأمسائه احلُ أسنف
ذلك، والقادر ه ويلّ عوة إليه، إنّ ، والدَّ بات عليه، ونصرتهوأن مينحنا مجيعًا الفقه يف دينه، والثَّ 

.عليه
داهنا حممد وآله وصحبهوصلى اهللا على نبيِّ  ته إىل يومنَّ م سُ ظَّ ، وع، ومن اهتدى 

.1الدِّين"

-مينالعالَ هللا ربِّ الحمدُ دعوانا أنِ وآخرُ - 

وكتب:
الجزائريمحفوظ بن ضيف اهللا شيحاني

-عفا اهللا عنه -
من هجرته1421األول ربيع25يف 

(َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم) 
م.28/06/2000املوافق لـ: 

–واهللا من وراء القصد - 

1يف "ثالث رسائل يف الصَّالة" -رمحه اهللا- ة الشيخ عبد العزيز بن باز ما بني اهلاللني من كالم مساح
) بتصرف، وهي توجيهاٌت عالَية وَغالية يف فقه اخلالِف وأدبه، وذمِّ التَّعصب وأهله... فهل من 46-44(ص/
؟!معترب 
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لالفصل األوّ 

*وم وأحكامهفقه الصَّ في*

الية :ويشتمل على المباحث التَّ 
 ُّرعوم في اللغة والشَّ الصّ حد.
 َّوأقسامه.،ومأنواع الص
.أحكام صوم رمضان
ته.وأدلة مشروعيّ ،مهحك
 ِ؟-فينمن المكلَّ - ب على من يج.
 َّوالمقاصد.،مكَ وم من الحِ ما في الص
؟ومشهر الصّ ماذا يثبتُ ب.
 ِع.برة باختالف المطالِ ال ع
ومقوماته.،أركان الصوم
مفسداته.و ،مبطالت الصوم
 ّه.تاومستحبَّ ،ومآداب الص
 ُفيه.عفى عنه باح للصائم فعله،  ويُ ما ي
 وم.وهات الصّ مكر
 ُوم.األعذار في الصّ أصحاب
وم.دية في الصّ الفِ ارة، و والكفَّ ،أحكام القضاء

ان:ـــــــــــك البيـوإلي
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*رعحدُّ الصَّوم في اللُّغة والشَّ * 
:غةوم في اللّ الصُّ .1

عن إذا أمسكت؛ك له، يقال: صامت اخليلُ رتَّ عنه واليء، والكفّ عن الشَّ هو اإلمساكُ 
عن ه إمساكصوم، ألنَّ متِ للصَّ :بوب، ويقاليح إذا أمسكت عن اهلُ ري، وصامت الرِّ السَّ 

.الكالم
. ]26/[مرمي}ِإنِّي َنَذْرُت لِلرَّْحَمِن َصْوًما{:- اً عن مرميرب خم- قال تعاىل 

.ا عن الكالمكوتً أي: سُ 
قيل ًيا، ولذلكا أو مشا كان أو كالمً طعمً وم: اإلمساك عن الفعل مَ قال الرّاغب: الصُّ 

.صائمٌ :لفِ ري أو العَ ك عن السَّ سِ س املمْ رَ للفَ 
ابغة)هو النَّ و قال الشاعر : (

ماجُ اللُّ جاج وأخرى تعلكُ حتت العَ *يل غري صائمةٍ خو صيامٌ يلٌ خ
.ي واحلركةر سكة عن اجلثابتة ممُ أي: خيلٌ 

.1)هو (صائمٌ فْريٍ عن طعام، أو كالم أو سَ ممسكٍ وقال أبو عبيد: كلُّ 
:رعوم في الشَّ الصُّ .2

غروب إىللوع الفجرِ اع، من طُ ، وِمج ، وشرابٍ رات، من طعامٍ عن املفطِ هو اإلمساكُ 
الوقوع يف ، وعدموراته باجتناب احملظُ قرب إىل اهللا تعاىل؛ وكمالُ ة التَّ مس، مع نيَّ الشَّ 

1 فهاين، و"تفسري ) للرَّاغب األص291)، و"مفردات القرآن" (ص/242-"لسان العرب"، و"الصِّحاح" (خمتاره
).1/188)، و"روائع البيان" (2/272اإلمام القرطيب" (
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خمصوص خمصوص، يف وقتٍ من شخصٍ "إمساك خمصوصٌ آخر: أو هو بتعبريٍ ؛1ماتاحملرَّ 
.2ة"(!)عن أشياء خمصوصَ 

أنواع الصوم وأقسامه:.3
رع، الشَّ وم يفالصَّ أنَّ ، جيدُ - نةحيحة واحلسَ الصَّ -وم، وأحاديثه لناظر يف آيات الصَّ اإنَّ 
:ة أقساممن حيث حكمه إىل عدَّ ينقسمُ 

ىم (وهو ما، ومنه احملرَّ طوع (املستحب)، ومنه املكروهفمنه الفرض (الواجب)، ومنه التَّ 
.عه ومل يأمر به)رع عنه، أو مل يشرِّ الشَّ 

:سم بدوره إىل ثالثة أقسامقنيوالفرض (أو الواجب) 
.صوم رمضان، (وهو موضوع حبثنا)- 1
ارة اليمني، وحنومها).هار، وكفَّ ، (ككفارة الظِّ اراتصوم الكفَّ - 2
ف على نفسه).نه املكلَّ ر، (وهو واجب عيَّ ذْ صوم النَّ - 3

له من ، وذلك ملاوم رمضانصَ ، وهو 3وكالمي يف هذا البحث ينحصر يف القسم األول
ب إىل ن يتقرَّ ل-املسلم-ظمى يف دين اإلسالم، وحياة املسلمني، وكذلك ألنَّ أمهية كربى وعُ 

-ليّ حديث الو -دسيِّ القُ يف احلديثحَّ ىل بأفضل مما افرتضه عليه، كما صاهللا سبحانه وتعا
.4"صحيحه"الذي أخرجه اإلمام البخاري يف 

1) "و"اجلامع ألحكام القرآن" 1/400) للقسطالين، و"فقه السُّنة" (3/344انظر: "إرشاد السَّاري ،(
) لإلمام القرطيب.2/272(
2) "ين، ونيل املآرب ) للصنعا2/239)، و"سبل السالم" (5/48كما يف: "شرح النووي على مسلم
!.-فتنبه-) ملرعي احلنبلي؛ وهو يف غاية الُغموض والّتعقيد، والتعريف األول أوىل منه 1/269(
3.ا من كتب الفقه (الفقه املقارن)، وشروح احلديث، وغريها ّ وأمَّا بقّية األقسام فراجع احلديث عنها يف مظا
4البن رجب احلنبلي، حتقيق الشيخ 2/330علوم واحلكم" (راجع شرح هذا احلديث وخترجيه يف : "جامع ال (

) ط/ دار اإلمام مالك.51-شعيب األرناؤوط، و"صحيح األحاديث القدسّية" للعدوي (رقم
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وم رمضانصَ أحكامُ 
)1(
تهة مشروعيّ حكمه وأدلَّ 

من ظام، وضروريضه العِ من فرائِ ، وفرضٌ من أركان اإلسالمصوم رمضان ركنٌ - 1
.ينعليها هذا الدِّ ينَ كائز اليت بُ ، وركيزة من الرَّ خامضرورياته الفِ 
نة واإلمجاع.اب والسُّ على ذلك الكتوقد دلَّ 
 َّيَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم  {: فقوله تعاىل : ا الكتاب الكريمفأم

.]184- 183[البقرة: }َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِ {تعاىل:وقوله يِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيـِّ

].185[البقرة: }َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ 
 َّْسَالُم َعَلى :« )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يب : فقول النَّ رةنة المطهَّ ا السُّ وأم بُِنَي اْإلِ

َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوِإقَاِم الصََّالِة، َوِإيَتاِء َشَهاَدِة :َخْمسٍ 
. 1»الزََّكاِة، َوَحجِّ اْلبَـْيِت، َوَصْوِم َرَمَضانَ 

من - نة ين السُّ واوِ دَ ا كلُّ حفلت ،ةفيضَ تَ سْ ، ووفرية مُ يف هذا الباب كثريةواألحاديثُ 
.معنوياً تواتراً متواترةٌ ، وهي- غريهانن واملسانيد، و السُّ و حاحِ الصِّ 

1والرتمذي 2/268) واللَّفظ له، والّنسائي (1/35)، ومسلم (1/10: أخرجه البخاري (حديث صحيح ،(
، وقال الّرتمذي: "حديث حسن -رضي اهللا عنه-عمر )، من حديث: ابن2/143)، وأمحد (2/101(

)، 3/781وانظر: "إرواء الغليل" (؛وابن عباس وغريهم،وعمر،وأيب ذر،صحيح". ويف الباب عن أيب هريرة
.-رمحه اهللا-) للعالمة األلباين 2775و"صحيح اجلامع" (
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 َّوائف، ويف ب والطَّ املسلمون من مجيع املذاهب واملشارِ ؛ فقد أمجعَ ا اإلجماعوأم
ته فرضيّ و ،شريع إىل اليوم، على وجوب صيام رمضانبوة والتَّ عهد النُّ مجيع العصور، منذُ 

احلديث.وال يفمييف القدالف يف ذلك أحدٌ ني، مل خيُ فة على مجيع املسلمني املكلَّ العينيَّ 
عن كافر مرتدٌ - ك فيهشكِّ ف به، المُ خِ تَ أو المسْ -ره نكِ مُ وأمجعوا كذلك على أنَّ 

.ن أهلهم، وال يعدّ اإلسالم، ال جتري عليه أحكامه
يف شرتكُ رورة، حبيث يين بالضَّ ة صوم رمضان، من األمور املعلومة من الدِّ فرضيَّ وذلك ألنَّ 

.1داللأو استِ ظرٍ والعام، دون حاجة إىل نَ تها اخلاصّ معرفة فرضيّ 
ين، الدِّ ه يفعطى فرصة ليتفقَّ ه يُ من كان حديث عهد باإلسالم، فإنَّ وال يعذر يف هذا إالَّ 

ه على أهل اإلسالم.م األحكام، وهذا حقّ يتعلَّ و 
انية من اهلجرةنة الثَّ ن، من السَّ ا من شعباته يوم االثنني لليلتني خلتَ وكانت فرضيّ - 2

ة املنورة.بويّ النَّ باملدينة 
:-رحمه اهللا-م قال ابن القيِّ 

افوس عن مألُ النُّ ملا كان فطمُ و " إىل ر فرضهتأخَّ ،األمور وأصعبهاقِّ ، من أشَ واهاوشهَ وفا
القرآن، أوامرفتْ لِ الة، وأوحيد و الصَّ فوس على التّ ت النُّ نَ اإلسالم بعد اهلجرة، ملا توطَّ وسطِ 

.2"دريجإليه بالتَّ لتْ قِ فنُ 

1) "تهد ق، و"فقه الصِّيام" ب) للسيد سا1/401) البن رشد، و"فقه السنة" (1/274انظر: "بداية ا
).137) للقرضاوي، و"الفتاوى" للشيخ شلتوت (!) (18(ص/
2) "ط/ مؤسسة الرسالة.2/30"زاد املعاد (
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)2(
جب ؟ينْ على مَ 

غ، على املسلم العاقل البالِ -فورياً جوباً وُ -يام ه جيب الصَّ على أنَّ لماء:العُ ع أجمَ - 1
.1ساءللنِّ فاسي احليض والنِّ وم، وهفة املانعة من الصَّ ن فيه الصِّ يم، إذا مل تكُ حيح املقِ الصَّ 

.]185/[البقرة}َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ {تعاىل:قال 
 َّيؤمن باألصل، ع من ملبالفر بُ طالَ ه ال يُ ا عدم وجوبه على غري املسلم، فألنَّ فأم

ولب بأركانه وفرائضه.، طُ ، مث إن شرح اهللا صدره لهدعي إىل اإلسالم أوالً ا يُ وإمنَّ 
 َّرُِفَع « :)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (غري العاقل والبالغ، فلقولهعلى ا عدم وجوبهوأم

اْلَقَلُم َعْن َثَالثٍَة: َعِن النَّاِئِم َحتَّى َيْستَـْيِقَظ، َوَعِن الصَِّغيِر َحتَّى َيْكبَـَر، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّى 
.2»يـَْعِقَل، َأْو يُِفيقَ 

البالغ يب غري، والصَّ -كليفناط التَّ الذي هو مَ -لوب العقل ه مسف، ألنَّ نون غري مكلَّ فا
.هذا احلديثم التكليف بنصِّ عنه قلَ فعَ رُ 

 ََّفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا تعاىل:املقيم، فلقوله حيحِ ا عدم وجوبه على غري الصَّ أم}
ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر} .]184. [البقرة/َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

1) "تهد ) البن حزم.767/4)، و"احمللى" (1/274انظر: "بداية ا
22041وابن ماجة ()،5595)، والنَّسائي يف "الكربى" (4398: أخرجه أبو داود (حديث صحيح ،(

)، وغريهم 148)، وابن اجلارود يف "املنتقى" (2/59)، واحلاكم (101، 2/100)، وأمحد (2/171والدارمي (
مرفوعاً.-رضي اهللا عنها-بألفاظ متقاربة من حديث: عائشة 

كما قاال.): وهو297وقال احلاكم: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذَّهيب، وقال األلباين يف: "اإلرواء" (
).165-164/ 4ويف الباب عن أيب هريرة وعلي، وثويان وابن عباس وغريهم، انظر: "نصب الراية" (
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 ََّألَْيَس : « )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (فساء، فلقوله النّ ا عدم وجوبه على احلائض و وأم
.1... »ِإَذا َحاَضْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم َتُصْم، َفَذِلَك نـُْقَصاُن ِديِنَها

يأمره به أمره أنستحب لويلِّ ه يُ أنَّ إالَّ - يام غري واجب عليهوإن كان الصِّ -يبّ والصَّ - 2
أداء الفرائض اشئة علىر بتدريب النَّ تعاليم اإلسالم تأمُ نه عليه، وذلك ألنَّ به فيه، وميرِّ ويرغّ 

يف شأن)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (مر، كما قال رسول اهللا ابعة من العُ من استكمال السَّ ابتداءً 
:عليهاالرتويضِ حريض، و والتَّ ،الةالصَّ 

َها، َوُهْم َأبـَْناُء َعْشٍر ُمُروا َأْوَالدَُكْم «  بِالصََّالِة َوُهْم َأبـَْناُء َسْبِع ِسِنيَن، َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ
نَـُهْم ِفي اْلَمَضاِجعِ  .2»َوفـَرُِّقوا بـَيـْ

كانوا ّىت حم وهم صغار،هُ نَـ مون صبياصوِّ يُ -رضوان اهللا عليهم-حابة الكرام وقد كان الصَّ 
ع يِّ بَـ الرُّ :حديثكما يف- يأيت وقت اإلفطار، ا حّىت م لهو ن، يُ هْ ب من العِ عَ يأتون هلم باللُّ 

.3-رضي اهللا عنها- ذوِّ عَ ت مُ بنْ 

1رضي اهللا -) من حديث: أيب سعيد اخلدري 1/61)، ومسلم (1/85: أخرجه البخاري (حديث صحيح
).1/190(. ويف الباب: عن ابن عمر، وأيب هريرة، وانظر لزيادة الفائدة: "اإلرواء" -عنه
22/187)، وأمحد (1/197) والّلفظ له، واحلاكم (495،496: أخرجه أبو داود (حديث صحيح لغيره ،(

)، والدارمي 2/259)، والرتمذي (494والبيهقي وغريهم، من حديث: ابن عمرو، وأخرجه أبو داود (
ر، واحلديث صححه عن سربة بن معبد بلفظ آخ:) من طرق147)، وابن اجلارود يف "املنتقى"(1/333(

)، واحلويين يف: "غوث الكدود 5868)، و"صحيح اجلامع الصغري" (1/247لشواهده، األلباين يف "اإلرواء" (
).143)، و"االنشراح" (147بتخريج منتقى ابن اجلارود" (

3و(خمتصر/ صحيح مسلم 3/152اإلرشاد)، ومسلم (-3/390: أخرجه البخاري (وهو حديث صحيح ،(
ها.)، عن615(

و(اللُّعب)؛ هي اليت يقال هلا (لعب البنات)، و(الِعهن): الصُّوف، وقيل الّصوف املصبوغ.
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د م والمقاصِ كَ وم من الحِ ما في الصَّ 

علمها من حلكمةوجل مل يشرع شيئاً إالَّ اهللا عزَّ أنَّ -مسلمعند كلِّ -فيه ا ال شكَّ وممَّ 
يام ا الصِّ نَ بايَ ،وجليلةكثريةٍ يام كان حلكمٍ الصّ تشريعَ وأنَّ لها من جهلها؛ علمها، وجهِ 

:مكَ ومن هذه الحِ ؛سائر العبادات
قاءواالتِّ ،بودية هللا تعاىل، باالمتثال ألوامرهفس، وتدريبها على كمال العُ تزكية النَّ - 1

حملارمه.
وحتمل ربعلى الصَّ ، وتعويدها فستربية اإلرادة واإلخالص يف اإلنسان، وجهاد النَّ - 2

ر والعلن، السِّ يف- سبحانه- ه راقبتِ كمه، ومُ يف سبيل اهللا، وعلى االستسالم ألمره وحُ املشاقِّ 
ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، ِإالَّ الصَِّياَم، فَِإنَُّه ِلي َوَأنَا « دسي:بوي القُ ذا جاء يف احلديث النَّ هلو 

.1...»َأْجِزي بِِه،
:-رحمه اهللا-عبد اهللا القرطبي قال اإلمام أبو

ما سائر وم ن الصَّ ألمرين بايَ ،ها لهادات كلّ بوم بأنه له وإن كانت العالصَّ "وإمنا خصَّ 
العبادات:

ما ال مينع منه سائر العبادات.،فس وشهواهاالنَّ من مالذِ وم مينعُ الصّ أنَّ أحدهما:
وما ،بهخمتصاً له؛ فلذلك صارَ ال يظهر إالَّ بني العبد وبني ربه وم سرٌّ الصّ أنَّ اني:الثَّ 

.2"غريهوم منبالصَّ ؛ فلهذا صار أخصّ ورياءعاً نُّ ا فعله تصَ مبرُ ادات ظاهر، سواه من العب

1764)، واللفظ للبخاري، والرتمذي (157/3)، ومسلم (88/4: رواه البخاري (حديث صحيح ،(
. -رضي اهللا عنه-)، من حديث: أيب هريرة 1638)، وابن ماجه (162/4والنَّسائي (

22/274ابه: "اجلامع ألحكام القرآن" (انظر كت.(
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الغريزة يف كاح وكبح مجاحها، وإعالء هذهشهوة النِّ رِ يف كسْ عجيبٌ وم تأثريٌ للصَّ "- 3
اإلنسان.

اإلحساسدَ عم فقَ اإلنسان النِّ فَ ىل عليه، فإذا ألِ ائم بنعمة اهللا تعاإشعار للصِّ - 4
واملقصود؛-األشياءزُ ها تتميـَّ وبضدِّ - عمة إال عند فقدها، عرف مقدار النِّ بقيمتها، وال يُ 

.يبع والرَّ الشَّ :عمةبالنّ 
من د نوعاً وجِ أنه يُ صيام رمضان)صوصاً يام، (وخُ وهناك حكمة اجتماعية للصِّ - 5

الم الفقراء آاإلحساس ب،رين والواجدينس املوسِ فرمان، ويزرع يف أنة يف احلِ املساواة اإللزامي
واحملرومني.

."عة من املساكنياألكباد اجلائِ ها حبالِ رُ يذكِّ ":-رحمه اهللا-مالقيِّ كما قال ابن 
قوى، واالرتقاء يف منازل اإلنسان لدرجة التَّ دُّ عِ يام يُ الصِّ : أنَّ هماع ذلك كلّ وجِ - 6

.1"قنياملتَّ 
:-رحمه اهللا-م قال اإلمام ابن القيّ 

خليط وى الباطنة، ومحايتها عن التَّ اهرة، والقُ اجلوارح الظَّ يف حفظِ عجيبٌ وم تأثريٌ "وللصَّ 
يئة املانعة هلا من دِ استفراغ املواد الرَّ ا؛ و أفسددِّ الفاسدة اليت إذا استولت عليهااجلالب هلا املوا

منها أيدي بتهُ لَ تَـ ما اسْ اإليهعيدُ تها، ويُ على القلب واجلوارح صحَّ وم حيفظُ تها، فالصَّ صحّ 
يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب {كما قال تعاىل: ،قوىون على التَّ هوات، فهو من أكرب العَ الشَّ 

.2"]185[البقرة /. }َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

1/وانظر للفائدة: "صفة صوم -مع تصرف وحذف زيادة -) 14-11ما بني اهلاللني من "فقه الّصيام" (ص
).1/218)، و"روائع البيان يف تفسري آيات األحكام" (17-11يب" للحليب واهلاليل (ص/النّ 
2) "لقادر األرناؤوط.) حتقيق: شعيب، وعبد ا2/28"زاد املعاد
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؟ومدخول شهر الصَّ بماذا يثبتُ 

ة شعبان أو إكمال عدَّ ؛عدلن واحدٍ ه ولو مِ يام، برؤية هاللِ دخول شهر الصِّ ويثبتُ 
لكي، ساب الفَ باحلِ يف ذلكةَ ربْ ؛ وال عِ -حابدونه سأو حالَ يمٍ بغَ مَّ إذا غُّ - ثالثني يوماً 

ة أهل عامَّ مذهبُ كما هو- ة ؤية البصريّ ن االعتماد على الرُّ مدَّ جوم، وال بُ وعلم النُّ 
.1العلم

ُصوُموا : « )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (قال: قال رسول اهللا ،- رضي اهللا عنه- فعن أيب هريرة 
َة َشْعبَ  .2»اَن َثالَثِينَ ِلُرْؤيَِتِه َوَأْفِطُروا ِلُرْؤيَِتِه، فَِإْن ُغبَِّي َعَلْيُكْم فََأْكِمُلوا ِعدَّ

.مشهورة، وصحيحةٌ ريةوفِ واألحاديث يف هذا الباب كثريةٌ 

1) "موع َصلَّى اُهللا َعَلْيِه (): "ومن قال حبساب املنازل، فقوله مردوٌد، بقوله 6/276قال اإلمام النووي يف "ا
ذلك ضاق "، احلديث. قالوا: وألنَّ النَّاس لو ُكلِّفوا بِإنَّا ُأمٌَّة ُأمِّيٌَّة، َال َنْكُتُب َوَال َنْحُسبُ يف "الصَّحيحني:" ) َوَسلَّمَ 

عليهم، ألنَّه ال يعرف احلساب إال أفراٌد من النَّاس يف البلدان الكبار". اهـ
)، 25/132وانظر يف بسط هذه املسألة املهّمة وتفصيلها: "جمموع الفتاوى" لشيخ اإلسالم ابن تيمية (

موع شرح املهذب" ( " للشيخ )، و"فقه النوازل294-2/292)، و"اجلامع ألحكام القرآن" (6/270و"ا
لد الثاين ( )، حبٌث حمكم بعنوان "حكم إثبات أوائل الشهور 176-149الدكتور بكر بن عبد اهللا أبو زيد (ا

باحلساب الفلكي"). 
) للقرضاوي. 30-25)، و"فقه الصيام" (1/219قارن ذلك بــــــــــــ :"فتاوى الّسبكي" (و 
21/301)، والّنسائي (3/123، ومسلم () والّلفظ له4/106: أخرجه البخاري (حديث صحيح ،(

؛ وانظر: تفصيل خترجيها -رضي اهللا عنه-) من طرق: عن أيب هريرة 430، 2/415)، وأمحد (2/3والدارمي (
).902/ 4بتوسع يف "إرواء الغليل" (

(وغيب عليكم): من الغباء، وهو الغربة يف السَّماء؛ وقيل معناه: َخِفي عَلْيكم.
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النَّاُس اْلِهَالَل، تـََراَءى« :)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (قال- رضي اهللا عنه-وعن ابن عمر 
ُتُه فَ  .1»َصاَمُه، َوَأَمَر النَّاَس ِبِصَياِمهِ فََأْخبَـْرُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنِّي رََأيـْ

* * * * *

11/413)، واحلاكم (3447)، وابن حبان (2/4)، والدارمي (2342اه أبو داود (: رو حديث صحيح ،(
وصحَّحه، ووافقه الذَّهيب، وقال ابن حزم يف "احمللى": وهذا خرب صحيح؛ وأقرَّه احلافظ ابن حجر يف "التلخيص" 

فق ال رب واهللا املو -) على شرط مسلم، 908)، وصححه الشيخ األلباين يف "اإلرواء" (رقم:880/رقم:2(
.-سواه

وقد ذهَب إىل العمل بشهادة الواحد أكثر أهل العلم؛ قالوا: تقبل شهادة رجل واحد يف الصِّيام، وبه يقول: ابن 
البارك، وأمحد، والشَّافعي يف أحد أقواله، وقال النَّووي: وهو األصّح. 

).1/292لروضة الندية" ()، و"ا4/222)، و"نيل األوطار" (5/54وانظر للزيادة: "شرح مسلم للنووي" (
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1عالمطالِ باختالفِ رةَ بْ ال عِ 

:)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (، لقوله لمينسبالد المُ سائرَ مَ لزِ أهل بلد، 2وإذا رآه- 1
جلميع املسلمني، فمن رآه نا عامٌّ اخلطاب هُ نَّ أل؛3»ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِه َوَأْفِطُروا ِلُرْؤيَِتِه...«

.4كان ذلك رؤية هلم مجيعاً مكانٍ منهم يف أيّ 
لطة سُّ ، أو ال، أو أهل الفتوى فيهانيلسمن بالد املحاكم بلدٍ حَ ولكن إذا رجَّ - 2

فعلى ؛بلد رؤيتهلكلِّ إنَّ الذي يقول: اهلالل، الرأي الفقهيَّ ؤولة عن إثباتِ سرعية املالشَّ 
أن يصوم مع شعبٍ وعلى كلّ ؛املعروفيفا طاعة ، ألَّ اعة وااللتزامالطَّ سلمي ذلك البلد مُ 

توسيع دائرة اخلالف ، وال جيوزُ هكلّ شرٌّ الخالفَ :ه، وذلك ألنَّ سم على نفسدولته، وال ينق
.5عب الواحدبني الشَّ 

.وار يفطىتر حفطِ ، وال يُ اسنَّ وم اليصُ ىتفال يصوم، حوحدهُ ومن رأى اهلاللَ -3

1موضع الطُّلوع، أي: طلوع اهلالل.-بكسر الالم-(املطاِلع): مجع مطِلع ،
2.أي: اهلالل
3.سبق خترجيه، وهو: صحيح
4 وهذا مذهب مجهور العلماء، وهو الرَّاجح، وقد اختاره كثٌري من العلماء احملّققني، مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية

)، و"الدرر البهّية"، والعالمة 4/231)، واإلمام الشوكاين يف "نيل األوطار" (25/107الفتاوى" (يف "جمموع 
، والعالمة األلباين يف "متام املنة" -(مع التَّعليقات الرضّية)- ) 2/12صدق حسن خان يف "الروضة الندية" (

)، وغريهم.398(ص/
5 ورأي الشيخ 398يف كتابه: "متام املنة" (ص/-ه اهللارمح-وهذا هو رأي العالمة احملدث الشيخ األلباين ،(

)، وهو احلّق الذي يتَّفق مع روح الشَّريعة اإلسالمية، ومقاصدها يف 32يوسف القرضاوي يف "فقه الصيام" (ص/
) للشيخ الفاضل الدكتور بكر أبو زيد، وتوصيات 2/177مجع كلمة املسلمني؛ وانظر كذلك: "فقه النوازل" (

اإلسالمي" فيه عن املوضوع."جممع الفقه
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الصَّْوُم يـَْوَم « : )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (قالنَّيبالأنَّ -عنهاهللارضي -هريرة يبفعن أ
.1»َتُصوُموَن، َوالِفْطُر يـَْوَم تـُْفِطُروَن، َواَألْضَحى يـَْوَم ُتَضحُّونَ 

كماه،ري ه ليس هناك غ، فإنِّ امَ صَ ليس فيه غريه، إذا رآهُ مكانٍ يفلكن من كان - 4
.2-رمحه اهللا- ة خ اإلسالم ابن تيميّ يش:قال

* * * * *

1رضي -)،من طرق عن أيب هريرة 2181)، والبيهقي، والدراقطين (697: أخرجه الرتمذي (حديث صحيح
)، و "السِّلسة الصحيحة" 4/905، وهو حديث صحيح مبجموع طُرقه، انظر خترجيه يف: "اإلرواء" (-اهللا عنه

سَّر بعُض أهل العلم هذا احلديث، فقال: إمنا معىن هذا أنَّ ) لأللباين؛ وقال اإلمام الرتمذي عقبه: "وف224(
الصَّوَم والفطر مع اجلماعِة وُعْظِم النَّاس". 

) للشوكاين.2/114)، وقارن بــــــــــــ: السِّيل اجلرار"(25/114وانظر أيضاً: "جمموع الفتاوى" (
2) "399لباين يف: "متام املنة" (ص/)، وأقرَّه العالمة األ25/117يف كتابه: "جمموع الفتاوى.(
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)6(
وم ومقوماتهالصَّ 1أركان

مسلمٍ على كلٍّ ة، وجبَ دَّ ؤية، أو إكمال العِ دخول شهر رمضان بالرُّ وإذا ثبتَ - 1
َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه (لقوله ،-ألمرهاالً ثتموااىل، اهللا تعإىلباً تقرُّ -يل اللَّ ي صيامه يفأن ينوِ مكلَّف
.2»َمْن َلْم ُيْجِمِع الصَِّياَم قـَْبَل اْلَفْجِر، َفَال ِصَياَم َلهُ « : )َوَسلَّمَ 

يف أي جزءٍ من ليال شهر رمضان، وتصحّ ليلةٍ ل الفجر من كلِّ بية قنِّ أن تكون الدَّ وال بُ 
أثناء -طرات فعن املم على الكفِّ يام؛ أو عزَ الصِّ الليل، قاصداً ر بحَّ فمن تسَ يل؛ من أجزاء اللَّ 

.3ريتسحَّ ، وإن مل، فهو ناوٍ هللاصاً لِ خمُ - هارالنَّ 
وإن رآها ،اللةا بدعة ضَ بهلفظُ والتَّ سان فيه، حمض، ال دخل للِّ يبٌّ قللٌ ية عمَ نٍّ وال- 2

.نةسَ اس حَ النَّ 
:- هللارحمه ا-م قال اإلمام ابن القيِّ 

،ق هلا باللسان أصالً ء، وحملها القلب، ال تعلُّ يوالعزم على فعل الشَّ دُ هى القصْ يةُ النِّ "
حبال، وال ية لفظٌ النِّ وال عن أصحابه يف)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يبّ نقل عن النَّ ولذلك مل يُ 

. 4"...عنهم ذكر ذلكمسعنا
عد طلوع الفجر بت ولو صحَّ الً فإن كان نفْ ،الفريضةبصومِ صوصٌ مخية النِّ يتُ وتبيِّ 
.م شيئاً عِ ن قد طَ يكُ هار، إن ملالنَّ وارتفاعِ 

1 كالركوع مثًال يف -(الركن): هو ما يتم به الّشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطالن ما هو ركن فيه؛
ا .-الصالة، فهو ركن فيها، يلزم من عدمه بطال

2هقي، وغريهم من ) واللفظ له، وابن خزمية، والطحاوي، والبي2454: أخرجه أبو داود (حديث صحيح
).6538)، و "صحيح اجلامع" (4/914حه األلباين يف "اإلرواء" (؛ وصحّ -رضي اهللا عنها-حديث: حفصة 

3 1/405)، و"فقه السنة"(2/15)، و"الروضة الندية"(2/319القرطيب" (اإلمام انظر للفائدة: "تفسري.(
4) "1/137يف كتابه: "إغاثة اللَّهفان من مصايد الّشيطان.(
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يف غري يأيتكان )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (أنَّ رسول - رضي اهللا عنها- فعن عائشة 
.1»َصاِئمٌ فَِإنِّي ِإَذْن « فـَُقْلَنا: َال، قَاَل: » َهْل ِعْندَُكْم َشْيٌء؟ « فيقول: ،رمضان
،صومهتمَّ وليُ ؛كسِ م، فليُ مَ لِ عَ مثب أو شرِ ه رمضان وهو ال يدري، فأكلَ ومن أدركَ - 3

ع، يطستيه ألنه مليف حقِّ ية ال يكون شرطاً النَّ يتُ طعم، وتبيّ ل فال يَ يأكُ ئه ذلك، ومن مل زِ جيُ و 
. 2-كليفاط التَّ نالقدرة مأنَّ - :رةقرَّ ريعة املو من أصول الشَّ 

].16/التغابن[}{فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ : قال تعاىل
مس، قال الشَّ غروبر إىلجوع الفطلُ منيام، يكون فطرات يف الصِّ واإلمساك عن امل- 4
ْجِر ثُمَّ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْلَخْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلفَ {:تعاىل

].87البقرة/[}َأتِمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيلِ 
معاملدُ واد الليل؛ فاآلية هنا حتدِّ وسَ ،هارود: بياض النَّ سراد باخليط األبيض، واخليط األوامل

،وراء احلجابمسالشَّ رصِ غروب قُ إىل،الفجره من تبنيُّ هاءه، وأنَّ ابتداءه وانتِ :مئايوم الصِّ 
لليل.وإقبال ا
رنا منهر (كاذب) حذَّ جالفجر: فجران، فأنَّ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يبنَّ البنيَّ وقد 

.صالةً لُّ حيُِ وال ،وال مجاعاً وال شراباً طعاماً رمُ حيِّ ال ؛)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (
زه عن يِّ متا أوصافٌ منهمالة، ولكلٍّ يام والصَّ (صادق) ترتتب عليه أحكام الصِّ وفجرٌ 

يان:البكلّ )َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (نها اآلخر، وقد بيَّ 

1630)، وانظر أبضاً: "خمتصر صحيح مسلم" (2/809: أخرجه مسلم (حديث صحيح .(
)، 2/117وإىل التَّفريق بني الفرض والتَّطوع يف الّنية ذهب مجاهري أهل العلم؛ راجع لذلك: "السيل اجلرار" (

).228)، و"منهاج املسلم" (ص/2/14)، و"الروضة الندية"(5/139و"شرح النووي على مسلم" (
2) "وهو احلقُّ الذي تسنده 729/مسألة: 4وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن حزم يف "احمللى ،(

).31)، و"صفة َصوم النَّيب" (ص/2/116ل" (ي)، و"السَّ 4/222األدلة، انظر: بسط ذلك يف: "النَّيل" (
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 ُبه شازل الذي يُ ويل العمودي النَّ ، هو ذلكم الفجر األبيض الطَّ بالكاذِ فالفجر
).ئبالذِّ (أي:انِ حَ رْ السِّ بَ نَ ذَ 

 َّواجلبال، عابِ وس الشِّ ، فهو ذلكم الفجر املعرتض على رؤُ ادقفجر الصَّ لا اوأم
يه رِّ بتحَ - سبحانه وتعاىل-اهللارنا موت، وهذا هو الذي أك والبيُ كَ رق والسِّ يف الطُّ رُ شاملنت
يام به أحكام الصِّ قُ لَّ بعد رؤيته، وهو الذي تتعَ ماعِ راب واجلِ عن الطعام والشَّ راقبته، والكفِّ ومُ 

الة.والصَّ 
ُكُلوا َواْشَربُوا، َوَال يَِهيَدنَُّكُم «قال: )َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهللاُ (يبالنَّ : أنَّ فعن طلق بن عليٍّ 

.1»السَّاِطُع الُمْصِعُد، وَُكُلوا َواْشَربُوا، َحتَّى يـَْعَتِرَض َلُكُم اَألْحَمرُ 
َال «:)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (قال: قال رسول - عنههللارضي ا- ب دُ نْ رة بن جُ وعن مسُ 

2.»َحتَّى َيْسَتِطيَر َهَكَذا- ِلَعُموِد الصُّْبحِ - ْم َأَذاُن ِبَالٍل، َوَال َهَذا اْلبَـَياُض يـَُغرَّنَّكُ 

:- ابقةلسَّ ار اآلية في تفسي-يّ برطقال اإلمام القُ 
الَّ وقد َمَضى ُل إِ كيه األلرَُّم عَوحيَُ حدالتَّْبِيُني ألعقيِصحُّ أنَغايٌَة للتَّْبيني، وال ي}َحتَّى{"

ك لمهور: ذل اجلا، فقاكسجيَُِب اإلمدِّ الذي بَِتبَـيُِّنهاحلَفْجِر َقْدٌر. َواْخُتِلَف يفالطُلوعل
؛ ......ْمَصاُر.َمَضْت عليه األَ اُر و خبَ األتا جاءذفِق َميَْنًة َوَيْسرًَة، واألعَرتُِض يفُر املَفجال

1:عن قيس بن طلق عن 4/23()، وأمحد 2/304)، وأبو داود (3/76أخرجه الرتمذي (حديث صحيح ،(
)، وغريه.4382أبيه، وسندُه صحيح، وقد صحَّحه األلباين، يف: "صحيح اجلامع الصغري" (

وقال الرتمذي: والَعَمُل على هذا عند أهل العلم أَنَُّه: ال َحيُْرُم على الصَّاِئم األكل والشُّرُب حىتَّ يكون الفجُر 
ُة أهل العلم" .األْمحَُر املْعَرتِض، وبه يقوُل عامَّ 

2:واإلمام أمحد 1/132)، الرتمذي (2346)، وأبو داود (3/130أخرجه مسلم (حديث صحيح ،(
)، وغريهم، من طرق عن سوادة بن حنظلة القشريي عن مسرة بن جندب مرفوعاً به. 5/1314(

وقال اإلمام الرتمذي: "حديث حسن".
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، ُرُءوِس الطُُّرِق والُبيوتيُِّنِه يفِر َوتـَبَـ طُُلوِع الَفجعدك بلوقالت طَائَِفٌة: ذقال: مث
ا كوٌق: مل َيُكن يـَُعدُّوَن الفجاَل َمْسرُ قو ،...الاجلب ي َميَْألُ ر الَّذجالفانُوا يـَُعدُّونَ ر َفْجرَُكْم إمنَّ

.1"ُيوتبُـ ال

* * * * *

1) "ف يسريبتصرّ - ) 319-2/318يف كتابه: "اجلامع ألحكام القرآن-.
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داتهفسِ وم ومُ الصَّ التُ طِ بْ مُ 

َ واإلمسَ ااناجتمائِ غي للصَّ ينبَ يتالواملفطراتُ  :هي،صومهارِ اك عنها يف 
فال ،رهاً كْ و مُ أ، ئاً طِ ، أو خمُْ ياً أو شرب ناسِ ا من أكلَ ؛ وأمَّ رب عمداً األكل والشُّ -1
.1حيحارة) وصومه صوال كفَّ ،اء عليهقضال :، (أيعليهشيءَ 

َمْن َنِسَي َوُهَو « :قال،)َسلَّمَ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه وَ (نيبَّ الأنَّ - عنههللارضي ا- هريرة يبفعن أ
. 2»َصاِئٌم، فََأَكَل َأْو َشِرَب، فـَْلُيِتمَّ َصْوَمُه، فَِإنََّما َأْطَعَمُه اهللاُ َوَسَقاهُ 

.3»َمْن َأْفَطَر ِفي َشْهِر َرَمَضاَن نَاِسًيا، َفَال َقَضاَء َعَلْيِه، َوَال َكفَّارَةَ « لفظ آخر: ويف
حِ رْ شَ و (-ياً رب ناسِ شأكل أو َعمَّْن اء القضَ قاطِ سإيف-مابن القيِّ مةُ قال العالَّ 

:)حلديثا
رُ فطِ ه فيُ يإلضافُ رب يُ هذا األكل والشُّ قاه، فليسَ وسَ هُ هو الذي أطعمَ سبحانُه اهللا نَّ وأ"

علائم، وال بفبفعل النَّ ال تكليفَ ربه يف نومه، إذْ وشُ لة أكلهِ ا فعله، وهذا مبنز مبفطرُ ا يُ فإمنَّ ه،ب
.ا ه4ي"اسِ النَّ 
1 وإىل هذا القول ذهب مجهور العلماء، وهو احلّق، خالفًا ملالك وابن أيب ليلى، ولعلهما مل تبلغهما األحاديث

ذا الرَّأي أفىت مجاعة من الصَّحابة  . -رضي اهللا عنهم–الصَّحيحة الواضحة الّداللة على مذهب اجلمهور، و
)، 2/256)، و"سبل السَّالم" (2/121)، و"الّسيل" (4/245)، و"النيل" (2/59انظر لذلك: "زاد املعاد" (

).322/2)، و"تفسري اإلمام القرطيب" (1/462)، و"فقه السُّنة" (1/16و"الروضة الندية" (
2والرتمذي 2398) واللفظ له، وأبو داود (3/160)، ومسلم (1/481: رواه البخاري (حديث صحيح ،(
.-رضي اهللا عنه-)، من طرق عن أيب هريرة 2/13)، والدارمي (1673)، وابن ماجه (717(
31/430)، واحلاكم (906)، وابن حبان (1990: أخرجه الدارقطين، وابن خزمية (حديث حسن ،(

)، وحسَّنه الشيخ األلباين يف 689وصححه على شرط مسلم؛ وصححه احلافظ ابن حجر يف "بلوغ املرام" (
). 938، ويف: "اإلرواء" (حتت حديث: -)2/16يف "التعليقات الرضّية" (كما-"التعليقات اجلياد"

42/56يف هدي خري العباد" (يف: "زاد املعاد.(
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وذلك لقوله،)يهضاء علقفال :(أييء عليهشبه القيء فال لَ غَ منف؛داً مْ عَ القيءُ -3
:)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (

.1»َمْن َذَرَعُه الَقْيُء، فـََلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء، َوَمْن اْستَـَقاَء َعْمًدا فـَْليَـْقضِ «
د يف جِ هار، سواء وُ من النَّ جزءٍ ت يف أيِّ سأو نفتْ فمن حاضَ فاس؛نِّ واليضُ الح-4

.دّ وم، وعليها القضاء وال بُ جيزئها الصَّ ه؛ أفطرت، وملآخر يفله أو أوّ 
.2وهذا ممَّا أمجَع العلماء عليه

صومه، ووجب عليه بطلَ داً تعمِّ وم مُ ار الصَّ يف- أهله-فمن جامعع؛ مَا والجِ -5
.وعلى هذا مجهور العلماء،ارةاء والكفَّ القض

عليه ضاءَ قال :، وقالواسياً ناشربأكل أو مبنفبعض أهل العلم أحلقهُ ،ياً سع ناجامَ فإنْ 
.3ارةوال كفَّ 

1:وأمحد 1/536)، وابن ماجة (1/139)، والرتمذي (2380أخرجه أبو داود (حديث صحيح ،(
)، واأللباين يف 14ام"(ي"حقيقة الص، وقد صحَّحه شيخ اإلسالم يف-رضي اهللا عنه-)، عن أيب هريرة 498/2(

.)6243)،  و"صحيح اجلامع الصغري" (923"اإلرواء" (
و(ذرعه)، أي: غلبه.

ومبوجب هذا احلديث يقول مجاهري أهل العلم، وهو املذهب الصحيح املختار، انظر: تفصيل ذلك يف "بداية 
تهد" ( البن رشد.)1/282ا

2) "وغريه) لإلمام الشوكاين2/126راجع: "الّسيل اجلرار ، .
3 النَّص يف وألنَّ -إحلاقًا له مبن أكل أو شرب ناسياً -وهذا وهو الصَّحيح الراجح، وبه يقول مجهور العلماء

. -رمحه اهللا-إجياب القضاء والكفارة جاء يف العامد، خالفاً لإلمام أمحد 
تهد" (2/122رار" ()، و"الّسيل اجل2/256وانظر بسط ذلك يف : "سبل الّسالم" ( )، 1/294)، و"بداية ا

امع ناسياً، فال يفطر وال كفَّارة عليه، 5/89وغريها؛ وقال اإلمام النووي يف "شرح صحيح مسلم" ( ): وأما ا
وهذا هو الصَّحيح من مذهبنا، وبه قال مجهور العلماء". اهـ
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، وغري ذلك ال رٍ طْ وعِ ،ةرَ ظْ رة، ومعصية، ونَ طَ ، وقَ بلةٍ قُ و ،حلٍ وى هذا من كُ سوما -6
) َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ه يِّ بة نسنَّ أو ،تعاىلكتاب اهللامنعليهوم، إذ ال دليلَ الصَّ طلُ بيُ 

ة األصليَّ اءةُ رب ، والصِ نَّ الدالوقوف عناداتِ في العبواألصلُ ؛حيحظر الصّ حيحة، أو النَّ الصَّ 
.1صحيحناقلٌ حبة، فال ينقل عنها إالَّ صْ تَ سمُ 

* * * * *

1) "خ اإلسالم يف "حقيقة الصيام"، ويف "جمموع )، وشي6/300وهذا ما رجَّحه اإلمام ابن حرم يف "احمللى
)، 90-79)، واإلمام الشوكاين يف "الدُّرر البهية"، والشيخ القرضاوي يف "فقه الّصوم" (25/234الفتاوى" (

األلباين بشيء يف "متام -احملدث الفقيه-)، ومل يتعّقبه العالمة 425-1/423واستظهره صاحب "فقه الّسنة" (
املنة". 

).199)، و"الوجيز"(ص/81)، و"املنّخلة النونّية" (ص/2/15: "الروضة الندية" (وانظر كذلك
ليل عليه؛ ألنَّ تنبيه: الرباءة األصلّية ضرٌب من االستصحاب، ومعناها: "البقاُء على عَدِم اُحلكم حىت يدل الدَّ

مة من ُلزوم األحكام" األصل بر  إىل علم األصول" يف "تقريب الوصول-كما عرَّفها ابن جزي-اءة الذِّ
). 146(ص/

) للشريف التلمساين، و"حتقيق الوصول إىل علم 22وانظر أيضاً: "مفتاح الوصول إىل علم األصول" (ص/
)، وغريها من 72)، و"املدخل إىل أصول الفقه" (ص/91)، و"علم أصول الفقه"(ص/46األصول" (ص/

املختصرات، واملطوالت.
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)8(
تهاحبَّ ستَ وم ومُ الصَّ آدابُ 

:هر يحور وتأخالسَّ -أ
.رحَّ م أن يتسَ ئاللص)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (اهللا ه رسول نَّ سا وممَّ - 1

ة الفجر، وقد أمجعت األمَّ يل إىلأي بعد منتصف اللَّ ، حرالسَّ يفما يؤكل :حوروالسَّ 
ألحاديث أمر ندبٍ الوارد فيه يف ااألمرَ وأنَّ ،على من تركهمثَ ه ال إ، وأنَّ على استحبابه

.1جيابال أمر فرض وإ،وإرشاد
،َتَسحَُّروا« :قال)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (رسول اهللاأنَّ ،- عنه رضي اهللا- فعن أنس 

.2»فَِإنَّ ِفي السَُّحوِر بـَرََكةً 
ييز لصيامفيه متيام، وكذلكن عليه الصّ ه، ويهوّ طنشِّ يُ م و ئاصّ ي اله يقوِّ واحلكمة منه أنَّ 

ِصَياِمَنا َفْصُل َما بـَْينَ «: )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (اهللا قال رسول قدو عن غريهم، املسلمني
.3»ِكَتاِب، َأْكَلُة السََّحرِ َوِصَياِم َأْهِل ال

15/69)، والنووي يف "شرح مسلم" (4/139افظ ابن حجر يف "الفتح" (وقد نقل اإلمجاع على ذلك: احل ،(
)، وقال الصَّنعاين، فيه: "وظاهر األمر وجوب الّتَسحر، ولكنه 2/247كما يف: "سبل السالم" (-وابن املنذر

، ومواصلة أصحابه".)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (صرفه عنه إىل الندب، ما ثبت من مواصلته 
2والنسائي 2/102)، والرتمذي (3/130)، ومسلم (4/139أخرجه البخاري (ديث صحيح:ح ،(
فؤاد عبد الباقي)، وغريهم. وقال اإلمام الّنووي: "وأما الربكة اليت فيه -1/540)، وابن ماجة (4/1419(

ّفة املشقة فيه على فظاهرة ألنه يقوي على الصيام وينشط له، وحتصل بسببه الرَّغبة يف االزدياد من الصيام، خلِ 
).5/69املتسحر، فهذا هو الّصواب املعتمد يف معناه". ا ه، "شرح مسلم" (

3:من 2168)، والنسائي (907)، والرتمذي (2343)، وأبو داود (3/131رواه مسلم (حديث صحيح ،(
.- مرفوعاً –حديث: َعْمرو بن العاص 
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فعن ، خرآي طعام أ، أو رٍ مت، وأفضله ما كان على رعة ماءحور ولو جبالسّ قُ حقَّ توي- 2
ْرَعٍة جَ َوَلْو بِ ،َتَسحَُّروا« :)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (هللاقال: قال رسول ا،بن عمروعبد اهللا
.2»نِْعَم َسُحوُر اْلُمْؤِمِن التَّْمرُ «: أيضاً )َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وقال.1»ِمْن َماءٍ 
الة الصَّ يقوم املسلم إىلمثادق)، قبيل الفجر (الصَّ ه إىلخري ور تأحُ نة يف السَّ والسُّ - 3

،- عنهاهللاي ضر - بن ثابتٍ عن زيدِ ،ن هلا. وذلك ملا رواه أنسؤذَّ يُ رة حيثُ شبعد ذلك مبا
، قـُْلُت: َكْم َكاَن »َتَسحَّْرنَا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَاَم ِإَلى الصََّالةِ «قال : 

.3»َقْدُر َخْمِسيَن آيَةً «َوالسَُّحوِر؟ " قَاَل: بـَْيَن اَألَذانِ 
رب منه، فعن شرابه يف يده فله أن يأكل أو يشوطعامه أو ،املسلم اآلذانوإذا مسعَ - 4

ِمَع ِإَذا سَ «:)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (هللا قال : قال رسول ا،- عنههللارضي ا- هريرة أيب
.4»نَاُء َعَلى َيِدِه، َفَال َيَضْعُه َحتَّى يـَْقِضَي َحاَجَتُه ِمْنهُ َأَحدُُكُم النَِّداَء َواإلِ 

1:وقد 3/12)، وأمحد (3340ند أيب يعلى ()، وله شاهد ع3476أخرجه ابن حبان (حديث حسن ،(
).2945)، و"صحيح اجلامع" (1071قوَّى احلافظ املنذري إسناده، وحسنه األلباين يف: "صحيح الرتغيب" (

2:والبيهقي، من طريق: سعيد املقربي عن 223)، وابن حبان (2/303أخرجه أبو داود (حديث صحيح ،(
).562)، و"الّصحيحة" (1072"صحيح الرتغيب" (أيب هريرة، وقد صححه األلباين يف: 

3:وغريمها.581)، و"خمتصر مسلم" (3/131)، ومسلم (4/138أخرجه البخاري (حديث صحيح ،(
4:وصحَّحه على 1/426)، واحلاكم (2/510)، واإلمام أمحد (2333رواه أبو داود (حديث صحيح ،(

).1394اين يف: "الّسلسة الصحيحة" (رقم:شرط مسلم، ووافقه الذهيب، وصّححه أيًضا األلب
ويف هذا احلديث دليل على بدعّية القول باإلمساك قبل طلوع الفجر الّصادق، بدعوى االحتياط ومتكني الوقت؛ 

ذا تعلم أّن ما جيعله الناس من وقتني، وقت لإلمساك -رمحه اهللا-قال الشيخ عبد اهللا بن صاحل آل بّسام  : و
ا من سلطان، وإمنا هي وسوسة من الشيطان، لُيلبِّس عليهم دينهم، وإال ووقت لطلوع الفجر،  بدعة ما أنزل اهللا 

فإّن الّسنة احملمدية أّن اإلمساك يكون على أّول طلوع الفجر" ا ه، من كتابه: "تيسري العالَّم شرح عمدة 
)، 417)، و"متام املنة" (4/199يف نقض هذه البدعة الشنيعة "الفتح" (:).  وانظر أيضاً 434األحكام" (ص/

ذا احلديث، مجاعة من الّصحابة، وغريهم، انظر أمسائهم يف: 33و"فتح الغفور" (ص/ ). وقد ذهب إىل العمل 
).2/319)، و"تفسري اإلمام القرطيب" (1/222"تفسري ابن كثري" (
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، قالمنه عليهمائمني، تيسرياً ني على عباده الصَّ العاملن ربِّ معظيمة ةٌ خصَ وهذه رُ 
يِن ِمْن َحَرجٍ {:تعاىل ].78[احلج/}َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

:ل اإلفطارتعجي-ب
وراء ،مسالشَّ رصِ غياب قُ منق حقُ ل اإلفطار، مبجرد التَّ ائم أن يعجِّ للصَّ ستحبُ ويُ - 5
َصلَّى (اهللاذلك رسول يفب ، فقد رغَّ -ادققة الصَّ شاهدته، أو بإخبار الثِّ برؤيته ومُ - األفق 

« :)ِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهللاُ َعَليْ (ة، فقالهذه األمَّ يفل بقاء اخلري ، وجعله من دالئِ )اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُلوا الِفْطرَ ،الَ يـََزاُل النَّاُس ِبَخْيرٍ  .1»َما َعجَّ

م عباديفه باألديان األخرى بُ شَ أخري ملا فيه من التَّ التَّ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وكره 
دينهم.يفون م كانوا يغلُ م، حيث أاوعاد

َال يـََزاُل « :قال)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (هللاولسر أنَّ ،- عنههللارضي ا- هريرة فعن أيب
يُن ظَاِهًرا َما َعجَّلَ  .2»يَـُهوَد، َوالنََّصاَرى يـَُؤخُِّرونَ النَّاُس الِفْطَر، ِألَنَّ الالدِّ

ولو مع ،مس مباشرةأن يفطر بعد غروب الشَّ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يه دْ وقد كان من هَ 
يبدأ بفطوره.مث،الةل الفطور والصّ عجِّ يُ )َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (األمحر، فكان قِ فَ الشَّ بقاء
ِإَذا َأقْـَبَل اللَّْيُل « :)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (هللاقال رسول ا:قال:عن أبيهعمرابن عن ف

.3»َغَرَبِت الشَّْمُس فـََقْد َأْفَطَر الصَّاِئمُ ِمْن َها ُهَنا، َوَأْدبـََر النـََّهاُر ِمْن َها ُهَنا، وَ 

1:ي اهللا رض-)، من حديث: سهل بن سعد 1093)، ومسلم (4/198أخرجه البخاري (حديث صحيح
): "واحلديث دليٌل على استحباب تعجيل اإلفطار إذا حتقق غروب 2/246مرفوعًا به؛ وقال الصنعاين (-عنه

الشمس بالّرؤية، أو بإخبار من جيوز العمل بقوله".
2:وصحَّحه ووافقه 1/431)، واحلاكم (1698)، وابن ماجة (2353رواه أبو داود (حديث صحيح ،(

): "قال يف شرح املصابيح: 2/246). وقال اإلمام الصنعاين (1075يف: "صحيح الرتغيب" (هيب، واأللباينالذَّ 
يقصد الشِّيعة الرافضة، ومن قلت:مث صار يف ملتنا (أي: تأخري اإلفطار) شعارًا ألهل البدعة ومسة هلم" ا ه. 

)!وافقهم يف كل عصر ومصر. (
3:وغريمها.3/132، ومسلم () واللفظ له4/199أخرجه البخاري (حديث صحيح ،(
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اق ته، فقد أخرج عبد الرزَّ نَّ سُ وا بنتَ سْ على ذلك، وا- عنهمهللارضي ا- أصحابه عهُ وقد تبِ 
: قال،ونو بن ميمُ عن عمرِ - )4/199("الفتح"حه احلافظ يف اد صحَّ بإسن- "فاملصنّ "يف
."م سحوراً و أبطأهُ اس إفطاراً أسرع النَّ )ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهللاُ َعلَ (د حممَّ كان أصحابُ "

.1مسقرص الشَّ بُ ييغنييفطر ح- عنههللارضي ا- عيد اخلدري سكان أبو و 
رضي اهللا-نة أن يكون الفطر على رطٍب أو متٍر أو ماء، حلديث أنس ومن السُّ - 6

َسلََّم يـُْفِطُر َعَلى ُرطََباٍت قـَْبَل َأْن ُيَصلَِّي، َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه وَ « قال،- عنه
وذلك ملا ؛ 2»فَِإْن َلْم َتُكْن ُرطََباٌت، فـََعَلى َتَمَراٍت، فَِإْن َلْم َتُكْن َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء 

أثري على القلوب واألبدان.التّ يفوخواص فيها من بركاتٍ 
َصلَّى (هللارسول افقد كانَ ملغرب، الي صالةيصن ألَ بائم قالصّ فطرَ نة أن يُ سُّ وال- 7

اء عليهم تعجيل الفطر من أخالق األنبيَ وألنَّ -؛3ييصلِّ أنل بقيفطرُ )اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
.- المسالة والالصَّ 

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه (هللاعاء عند اإلفطار، فقد كان رسول االدَّ -ائمللصَّ -ويستحبُّ - 8
.4»َذَهَب الظََّمأُ َوابـْتَـلَِّت اْلُعُروُق، َوثـََبَت اْألَْجُر ِإْن َشاَء اللَّهُ « :أفطريقول إذا)َوَسلَّمَ 

لمسلمني.ه ولسِ ف، لنا شاء من دعوات اخلريمبوَ يدعُ وله أن

1 :الفتح) تعليقاً، ووصله سعيد بن منصور، وابن أيب شيبة -4/196أخرجه البخاري (أثر صحيح اإلسناد
).3/392)، و"إرشاد الّساري" (4/199بسند صحيح. انظر: "فتح الباري" (

2:وصّححه، ووافقه )1/432)، واحلاكم (1/135)، والرتمذي (2356أخرجه أبو داود (حديث حسن ،
الذهيب؛ وإمنا هو حسن فقط، فإّن فيه جعفر بن سليمان، قال احلافظ يف "التقريب": صدوق، واحلديث حسَّنه 

).1239)، واألرناؤوط يف: "ختريج الرياض" (922العالمة األلباين يف: "اإلرواء" (
3.كما يف حديث: أنس السَّابق
4:وصحَّحه، والبيهقي، والدارقطين  من حديث 1/422واحلاكم ()،2357أخرج أبو داود (حديث حسن (

)، 911؛ وقال الدارقطين: إسناده حسن، وأقرَّه احلافظ ابن حجر يف: "التلخيص"(- رضي اهللا عنه-ابن عمر 
).162)، وحّسنه األرناؤوط يف: "ختريج األذكار" (ص/920واأللباين يف: "اإلرواء"(



)30(

ود:اعة والجُ كر والطَّ ي الذِّ فوم ام أيام الصَّ تنفث، واغوالرَّ غوِ ه عن اللَّ تَّنزّ ال-ج
،واجلهلبخَ فث، والصَّ غو والرَّ ه عن اللَّ نز على الترصاً يزداد حِ ائم أنْ ي للصَّ وينبغ- 9

ِإَذا َكاَن يـَْوُم َصْوِم َأَحدُِكْم « : )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (اهللام، فقد قال رسول شتوالبِ سَّ وال
.1»فـَْليَـُقْل ِإنِّي اْمُرٌؤ َصاِئٌم َفالَ يـَْرُفْث َوَال َيْصَخْب، فَِإْن َسابَُّه َأَحٌد َأْو قَاتـََلُه،

ود، ومدارسة القرآن كر والطاعة واجلُ اغتنام أيام رمضان يف الذِّ ئماللصَّ ويستحبُّ -10
َصلَّى اُهللا َعَلْيِه (اهللا ولسكان ر اري، فهكذخلواالزدياد من ا،حلسناتا، واإلكثار منميالكر 

.)َوَسلَّمَ 
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوَد النَّاِس «:-رضي اهللا عنه- قال ابن عباس

بِالَخْيِر، وََكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحيَن يـَْلَقاُه ِجْبرِيُل، وََكاَن ِجْبرِيُل َعَلْيِه السََّالُم 
َلٍة ِفي َرَمَضاَن، َحتَّى يـَْنَسِلَخ، يـَْعرِ  ُض َعَلْيِه النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْلَقاُه ُكلَّ لَيـْ

.2»الُقْرآَن، فَِإَذا َلِقَيُه ِجْبرِيُل َعَلْيِه السََّالُم، َكاَن َأْجَوَد بِالَخْيِر ِمَن الرِّيِح الُمْرَسَلةِ 

* * * * *

1:وأمحد 2/273)، والنسائي (3/107) واللفظ له، ومسلم (4/101(أخرجه البخاري حديث صحيح ،(
.-واهللا املوفق- )918)، من طرق عن أيب هريرة؛ انظر تفصيل خترجيها يف: "اإلرواء" (رقم/2/273(

و(الرفث): الكالم املتعلق بالّنساء، وقيل: الفحش يف الكالم عامَّة.
و(الصَّخب): الصياح ورفع الصَّوت .

2وغريهم.1/298)، والّنسائي (7/73)، ومسلم (3/397أخرجه البخاري (يح:حديث صح ،(
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)9(
عنه فيهعفىويُ ، هعلفائمللصَّ باحيُ ما

نب.ه وهو جُ هار كلّ النَّ ضي عليه، ولو ميَ باً نم أن يصبح جُ ئاللصَّ يباحو - 1
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن «-رضي اهللا عنهما- فعن عائشة وأم سلمة: 

.1»يُْدرُِكُه الَفْجُر َوُهَو ُجُنٌب ِمْن َأْهِلِه، ثُمَّ يـَْغَتِسُل، َوَيُصومُ 
َصلَّى اُهللا َعَلْيِه (يبم، حلديث النَّ ئاحتلم وهو صاعلى من واالحتالم؛ فال شيءَ -2
، وقد قام اإلمجاعُ 2»...النَّاِئِم َحتَّى َيْستَـْيِقظَ -ومنهم- رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَالثٍَة:« :)َوَسلَّمَ 
.3ومفسد الصَّ هار ال يُ االحتالم بالنَّ أنَّ على

ل إىلسالليل، جاز هلما تأخري الغمن م عنهماالدَّ إذا انقطعنفساءُ واحلائض وال- 3
.4الةللصَّ عليهما أن تتطهراَ مث، نيوأصبحتا صائمت؛بحالصُّ 

بن طِ قيفعن ل؛ند الوضوء، أو خارجه، عغةمبالنشاق من غري واالستِ ،ضةُ املضمَ - 4
قال:،)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يبَّ النَّ ة أنَّ ربْ صَ 

1:776)، والرتمذي (7/14)، وأبو داود (3/138)، ومسلم (4/143رواه البخاري (حديث صحيح ،(
وزاد "مسلم" يف حديث أم سلمة: "وال يقضي". 

ع عليه الفجر وهر جنب"، وقال ): "واجلمهور على صحة صوم من طل2/325قال القرطيب يف التفسري: (
القاضي أبو بكر بن العريب: "وذلك جائز إمجاعاً، وقد وقع فيه بني الصَّحابة كالم، مث استقر األمر على أنَّ من 

أصبح ُجنباً، فإنَّ صومه صحيح". ا ه
)، 5/86" (وقد نقل اإلمام الّنووي إمجاع العلماء على ذلك، وأن ما سواه منسوخ، يف: "شرحه على مسلمقلت:

) البن اجلوزي، 45)، و"إخبار أهل الرسوخ يف الفقه و احلديث..." (ص/2/263("السيل اجلرار"وانظر: 
).3/388بتحقيق األخ الشيخ حممود اجلزائري، ط/ مكتبة اهلدى، و "التلخيص احلبري" (

2.سبق خترجيه، وهو صحيح
3)"اية املقتصد تهد و ).1/284انظر: "بداية ا
4) "5/88مسلم للنووي" (صحيح )، و"شرح 1/426وهذا مذهب العلماء كافة. انظر: "فقه السنة.(
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.1»ِتْنَشاِق ِإالَّ َأْن َتُكوَن َصائًِماَوبَاِلْغ ِفي اِالسْ «
الزوال قبلكل األوقات، واك طول النهار، ويفتعمال السّ سم ائللصاواك؛ فيباحُ سِّ الو - 5

َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي َألََمْرتـُُهْم «:)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (أو بعده، وذلك لعموم قوله
.2»ْنَد ُكلِّ َصَالةٍ بِالسَِّواِك عِ 

َصلَّى اهللاُ (فقد كان رسول اهللا ، -ول واالنغماس فيهّنز وال-،ة احلرِّ د باملاء من شدَّ رب التَّ - 5
.3»َعَطِش، َأْو ِمَن الَحرِّ ْلَماَء، َوُهَو َصاِئٌم ِمَن الَيُصبُّ َعَلى رَْأِسِه ا« :)َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

1:407)، وابن ماجة (4/42)، وأمحد (142)، وأبو داود (3/146رواه الرتمذي (حديث صحيح .(
أللباين يف حسن صحيح"، وصححه ابن خزمية، والنووي، واحلاكم، ووافقه الذهيب، وا:وقال الرتمذي: "حديث

موع" (25/234)؛ وانظر حول فقه احلديث: "جمموع الفتاوى" (4/935"إروائه": ( ).6/327)، و"ا
2:1/151)، ومسلم (2/299)، والبخاري (1/149/80أخرجه مالك يف "املوطأ" (حديث صحيح ،(

)، وأمحد 1/174) واللفظ له، والدارمي (1/6)، والنسائي (1/8)، وأبو داود (1/191وأبو عوانة (
مرفوعاً.-رضي اهللا عنه-)، وغريهم، من طريق أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة 2/531(

ويف الباب عن مجاعة من الصَّحابة، وقد خرّج أحاديثهم خترجيًا موسعًا متقنًا األخ الشيخ أبو إسحاق قلت:
، فقد -فانظره غري مأمور-) 118-1/75احلويين يف "بذل اإلحسان بتقريب سنن النسائي أيب عبد الرمحان" (

شفى فيه وأروى. 
وإىل استحباب الّسواك للصائم أوَّل النهار وآخره، ذهب اإلمام الشافعي، واإلمام أمحد يف رواية عنه، واختارها 

)، وقال: إنه األصح؛ وبه قال اإلمام البخاري يف 10شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "االختيارات الفقهية" (ص/
): وهو احلّق، 1/67،68)، وابن خزمية يف "صحيحه"، وقال العالمة األلباين يف "إروائه" (4/167ح" ("الصحي

). وقال: احلافظ ابن حجر يف "التلخيص": وهذا اختيار 89لعموم األدلة..." وقال به أيضًا يف "متام املنة" (ص/
تبعهم املزين". أيب شامة وابن عبد السالم، والنووي، وقال: إنه قول أكثر العلماء و 

)، 1/302)، و"فقه اإلمام البخاري" (3/370)، و"إرشاد الساري" (4/153وانظر يف ذلك: "فتح الباري" (
) البن حجر.2/288)، و"التلخيص" (1/35و"فقه السنة" (

3:وغريمها، عن أيب بكر بن عبد الرمحان عن 5/376)، وأمحد (2365رواه أبو داود (حديث صحيح ،(
، فذكره؛ وسنده صحيح، وجهالة الصحايب ال تضر، واحلديث قد )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ب النيب بعض أصحا

): "باب 3/30وقال اإلمام البخاري يف "صحيحه" (). 2047صححه األلباين يف "صحيح سنن أيب داود" (
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«)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ّنيبَّ الأنَّ :-عنهاهللارضي ا-عن عائشة "حيحنيالصَّ "ويف 
"؛صحيحه":وبه استدل اإلمام البخاري يف، »لسِ غتَ م يَ ث،مٌ ائِ هو صَ ، و نباً جُ بحُ صْ يُ كانَ 

فصومه صحيح.،دصائم من غري قفإذا دخل املاء يف جوف الصَّ 
يف قَ تنشَ سا، أو مضَ متضْ إنو ":-رحمه اهللا-سيّ قدمة القال اإلمام ابن ُقدام

،عيُّ افال شيء عليه، وبه قال األوز ،رافوال إسْ حلقه من غري قصدٍ بق املاء إىلفس،الطهارة
.1ذلك عن ابن عباس"ويأحد قوليه، ورُ يفوالشافعي ق،حاسوإ

، لقطرة، واهان، واإلكتحالُ ، واإلدِّ - طوربأنواع العُ - طر عبخر والتَّ والتّ بُ طيّ التَّ -13
أم ملهحلقِ يفها م، هذه األمور ال تفطر، سواء وجد طعمَ وحتليل الدَّ ،- بنوعيها–ة قنَ احلُ و 

اءة رب ياء الشإباحة هذه األيفرع، واألصل شَّ هذه عن الكلِّ يفهي ود النَّ جيد، وذلك لعدم ورُ 
.]64مي/مر [}َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيا{:قال تعاىل.2ةيَّ األصل

.هنفسوجة، ملن قدر على ضبط للزَّ - معناهايفوما -باشرةُ ة وامللَ بْـ القُ -14
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقبُِّل َويـَُباِشُر «قالت:- عنهاهللارضي ا- شة ئعافعن

ْربِهِ  .- وحاجتهلشهوته:أي- . 3»َوُهَو َصاِئٌم، وََكاَن َأْمَلَكُكْم ِإلِ

ٌم، ودخل الشعيبُّ احلّمام وهو الصائم"، وبّل ابن عمر رضي اهللا عنهما ثوبًا فألقاه عليه وهو صائ==اغتسال
صائم، ... وقال احلسن: ال بأس باملضمضة، والتَّبَـرُِّد للّصائم".

1) "1/423)، و"فقه السنة"(4/154)، وانظر أبضاً: "فتح الباري"(3/123"املغين.(
2املعاد"، وهو مذهب هذا ما رجَّحه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالته "حقيقة الّصيام"، وابن القّيم يف "زاد

)، 79)، و"فقه الصِّيام" (ص/1/422. وانظر أيضاً: "فقه السنة" (-إن شاء اهللا-اإلمام البخاري، وهو احلّق 
.-التعليق-)25)، وما سبق (ص/ 53و"صفة صوم الّنيب" (ص/

3:والرتمذي 2382)، وأبو داود (3/135)، ومسلم (1/480أخرجه البخاري (حديث صحيح ،(
رضي -) وغريهم، عن عائشة 391)، وابن اجلارود يف "املنتقى" (6/42)، وأمحد (1687، وابن ماجة ()729(

.-رضي اهللا عنها-، وله عنها طرق كثرية. ويف الباب: عن مجاعة من الّصحابة، منهم أم سلمة -اهللا عنها



)34(

أن والضابط يف ذلك؛هوةالشَّ كلشيخ والشَّاب يف ذلك، واالعتبار بتحريوال فرَق بني ا
.1سان شهوته، ويقدر على ضبط نفسهاإلنلكَ مي

فعن ابن منه شيء،-هأو حلقِ - جوفه ل إىلصر، بشرط أن ال يدْ عام أو القِ الطَّ ذوقُ - 9
.2"يءشَّ أو اليـََتَطعََّم الِقْدَر ال بأس أن "ل:قا- عنهي اهللاضر - اس عبَّ 

اإلفطار. فره سيلجئه إىلسفر حلاجة مباحة؛ وإن كان يعلم أن السَّ -10
ريق ، وغبار الطَّ - رولو كثُ - يق الرِّ االحرتاز منه، كبلعِ ال ميكنُ باح له ماوكذا يُ -11

ز ال ميكن التحرّ اليتوسائر األخبرة،بة، ودخان احلطَ خامَ قيق، والنُّ واملصانع، وغربلة الدَّ 
3منها

جوفه منه شيء.إىللُ صدواء حالل، ال يداوي بأيّ التَّ -15
بشرط ،له عنهىنال جبد من ميضغ له طعامه الذي ال غغريصالطعام لطفلٍ غُ مضْ -16

.منه شيءجوف املاضغِ أن ال يصل إىل
وبدون اختيار.بةً لَ باب غَ الذُّ ابتالعُ -17
هذا صّ ميمثلالستشفاء جبرح الرأس، طلباً ،دم الفاس؛ وهي: استخراج الدَّ امةُ جَ احلِ -18

ه فعلها.أنَّ )َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (هللا عن رسول ام، وقد صحَّ احلاجلِ بَ جلرح من قِ ا
اْحَتَجَم َوُهَو ،َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ النَِّبيَّ َأنَّ « :-عنهماهللارضي ا-فعن ابن عباس 

.4»َصاِئمٌ 

1وعطاء، والشعيب، واحلسن، وأمحد، قال ابن املنذر: "رخََّص يف الُقبلة عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة ،
موع شرح املهّذب" (1/423وإسحاق". عن "فقه السُّنة" ( ) لإلمام النووي. 6/354)، وانظر: "ا

2) "و"إرشاد 4/154علقه البخاري يف "الصَّحيح" ووصله ابن أيب شيبة، والبيهقي عنه. انظر: "الفتح ،(
).2/370السَّاري" (

3وانظر أيضاً: "جمموع 1/424وما بعد)، و"فقه السنة" (-272ج املسلم" (ص/ "منها : مستفاد من ،(
.ابن تيمية)، و"حقيقة الصيام" لشيخ اإلسالم25/234الفتاوى" (

4:وغريهم.1/149)، والرتمذي (2373)، وأبو داود (4/155رواه البخاري (حديث صحيح ،(
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اُهللا َعَلْيِه َرخََّص َرُسوُل اللَِّه َصلَّى « : قال،- عنههللاي اضر - سعيد اخلدري يبأوعن
َلِة ِللصَّاِئمِ َوَسلََّم ِفي ال .1»ِحَجاَمةِ َوال،ُقبـْ

احلكم.يفامة جَ ضو) مثل احلِ عُ من أيِّ الفاسد م الدَّ أخذُ :د (أيصْ والفَ 

* * * * *

1:من طرق عنه. 2268والبيهقي، والدارقطين ()، 1/102أخرجه الطرباين (حديث صحيح لغيره ،(
. -واهللا املوفق-) 931وقال الدارقطين: "إسناده  كلهم ثقات"، وصحَّحه األلباين يف "اإلرواء" (رقم:

وهذا مذهب مجهور العلماء: أن احلجامة ال تفطر، ال احلاجم وال احملجوم، وقالوا: إن هذا احلديث (أي قلت:
(وهو حديث صحيح، كما يف » أَْفَطَر احلَاِجُم َواملَْحُجوُم « حلديث ثوبان، وغريه: حديث: ابن عباس) ناسخ 

.))2/369)، و"التلخيص"(931"اإلرواء" (
قال الشافعي: "والذي أحفظ عن الّصحابة والتابعني، وعاّمة أهل العلم: أن ال يفطر أحد باحلجامة". 

أرخَص النيب « بال ريب، لكن وجدنا من حديث أيب سعيد:وقال ابن حزم: "صحَّ حديث أفطر احلاجم واحملجوم 
، وإسناده صحيح؛ فوجب األخذ به، ألنَّ الرخصة إمنا تكون بعد »يف احلجامة للصَّاِئم )َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلَّمَ (

العزمية، فدلَّ على نسخ الفطر باحلجامة، سواء كان حامجاً أو حمجوماً". ا ه
ذه الطرق صحيٌح ال شكَّ فيه، وهو نصٌّ -بعد نقله لكالم ابن حزم السابق-ين وقال احملّدث األلبا : فاحلديث 

". ا ه-رمحه اهللا-يف الّنسخ، فوجب األخذ به كما سبق عن ابن حزم 
)، و"السَّيل اجلرار" 47وانظر للفائدة: "إخبار أهل الرُّسوخ يف الفقه والتحديث مبقدار املنسوخ من احلديث" (ص/

) البن حزم.4/753/332) لإلمام الشوكاين، و"احمللى" (2/119(
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)10(
مكروهاُت الصَّوم

ال اذادِّ وم، وإن كانت هي يف حَ فساد الصَّ اإلفضاء إىلا من شأائم أمورٌ كره للصِّ ويُ 
وهي كاآليت:د الصوم، فسِ تُ 

إىل، خشية أن يصلَ جهأو خار ،عند الوضوء،املضمضة واالستنشاقيفاملبالغةُ - 1
) مئلصا: ل(أي)َسلَّمَ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه وَ (جوفه شيء من املاء، فيفسد عليه صومه، وقد كره له 

.1»... َوبَاِلْغ ِفي اِالْسِتْنَشاِق ِإالَّ َأْن َتُكوَن َصائًِما «ذلك، فقال:املبالغة يف
ط شهوته، وذلك خشيةَ فه، وال يضبِ سنملن ال ميلكُ - للزوجة- لة واملباشرةبْ القُ - 2

وم. أثناء الصَّ )اجلماع(ظور حملايفالوقوع 
ماع.وجة، والفكر يف شأن اجلِ الزّ إىلهوةٍ ظر بشإدامة النَّ - 3
لق.احلبعض أجزاء منه إىلبسرَّ ية أن يتشلك، خغ العِ مضْ - 4
.2اإلفطارىلإملؤدياعفلضّ افهسعلى نشيَ خنمل،الفصداحلجامة أو- 5
ة إىلصلا إن كانت املواوم ليومني فأكثر بال إفطار، وأمّ ال؛ وهو مواصلة الصَّ الوصِ - 6

ة على الصائم. تكن مشقّ فجائز، ما ملحرالسَّ 
)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ول اهللاسأنه مسع ر - عنههللارضي ا- عيد اخلدري سيبفعن أ

يقول:
.3»...الَ تـَُواِصُلوا، فَأَيُُّكْم ِإَذا َأرَاَد َأْن يـَُواِصَل، فـَْليـَُواِصْل َحتَّى السََّحرِ «

1.سبق خترجيه، وهو صحيح
2/مع تصّرف وحذف وزيادة يقتضيها املقام العلمي-) 270من "منهاج املسلم" (ص-.
3:وغريمها.2344اإلرشاد)، وأبو داود (-3/398أخرجه البخاري (حديث صحيح ،(

اك األبدان؛ =وقد ذهب إىل كراهية الِوصال وامل نع منه، مجهور العلماء، وعّللوا ذلك ملا فيه من ضعف القوى وإ
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(11)
ومفي الصّ أصحاب األعذار 

وم:ر والصَّ سافِ مال-أ
ارع له الشّ صَ فقد رخَّ 1رصْ رمضان وغريه، مسافة قَ يفوإذا سافر املسلم وهو صائمٌ - 1

ما أفطر فيه، عند حضوره ورجوعه من ، على أن يقضيَ - عليهمنه وختفيفاً سراً تي- الفطر يف
سفره. 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى{:تعاىلاهللا قال  [البقرة/ }َسَفٍر َفِعدَّ
184.[

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه (للنَِّيبِّ الِميَّ قلسبن َعْمرٍو األنَّ محزةأ- عنهاهللارضي ا- وعن عائشة 
ِإْن ِشْئَت َفُصْم، َوِإْن ِشْئَت « ال: ، فق-َري الصَِّياموكان كث- : أََأُصوُم يف السََّفِر؟ )َوَسلَّمَ 

= وأجازه غريهم إن كان إىل السَّحر ملن أراده، وبه يقول أمحد، وإسحاق، وابن املنذر، وابن وهب صاحب مالك، 
)، و"شرح مسلم 2/330وابن خزمية، وطائفة من أصحاب احلديث، وهو احلّق؛ انظر: "اجلامع ألحكام القرآن" (

). واهللا املوفق. 5/75لنووي" (
1  ًلقد اختلف العلماء يف حتديد مسافة السَّفر الذي جيب قصر الصالة فيه، وجيوز فيه اإلفطار للصَّائم، اختالفا

قني من كثرياً، حىت نقَل ابن املنذر وغريه، يف هذه املسالة أكثر من عشرين قوًال؛ والرأي الصَّحيح الراجح عند احملق
أهل العلم: أنّه ال حدَّ لذلك أصًال، وأن ما كان سفرًا يف ُعرف الناس، فهو السَّفر الذي علَّق به الشرع احلكم، 
وهذا أليق بيسر اإلسالم، فإنَّ تكليَف الّناس بالقصر يف سفر حمدود بيوم أو بثالثة أيام وغريها من التحديدات، 

ا،  وهذا مما ال يستطيع أكثر الناس، ال سّيما إذا كانت مما يستلزم تكليفهم مبعرفة مسافات الطرق ال يت قد يطرقو
تطرق من قبل. 

تقدير املسافة اليت يفطر فيها الصائم )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (: "ومل يكن من هديه -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيِّم 
حبد، وال صحَّ عنه يف ذلك شيء".

)، و"فقه 5/9)، و"احمللى" (2/59)، و"سبل السالم" (3/254)، و"نيل األوطار" (2/55(انظر: "زاد املعاد"
).1/197)، و"الروضة الندية" (447)، و"القول املبني" (ص/1/212السنة" (
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،السَّفرقال: يا َرُسوَل اهللا، َأجُد يب قـُوًَّة على الصِّيام يفأنَّهلم: س، ويف رواية مل1»ْفِطرْ فَأَ 
:)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َرُسوُل اِهللا ْل َعَليَّ ُجَناٌح؟ فقالفه
؛ »ُصوَم َفَال ُجَناَح َعَلْيهِ ِهَي رُْخَصٌة ِمَن اِهللا، َفَمْن َأَخَذ ِبَها، َفَحَسٌن َوَمْن َأَحبَّ َأْن يَ «

.2بهذا البايفحيحة الكثرية الصَّ ذلك من األحاديثِ غريإىل
ة مشقّ ل، وإن وجدَ فضوم له أفر، فالصَّ سَّ وم يف الة بالصَّ لم مشقَّ سجيد املوإن مل- 2

لَّى صَ (لقوله؛ وذلك تعاىلهللا اإىلوأحبّ أوىلاألحوال فالفطرُ ل، وعلى كلِّ فالفطر له أفض
.3»لَْيَس ِمَن الِبرِّ الصَّْوُم ِفي السََّفرِ « :)اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َسافـَْرنَا َمَع َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه «، قال:-رضي اهللا عنه-وعن أنس بن مالك 
.4»ْفِطُر َعَلى الصَّاِئمِ َوَسلََّم ِفي َرَمَضاَن، فـََلْم يَِعِب الصَّاِئُم َعَلى اْلُمْفِطِر، َوَال اْلمُ 

:-هللاه امرح-ة قال شيخ اإلسالم ابن تيميّ 
، وسواء شقَّ أو عاجزاً ،يامعلى الصِّ كان قادراً واءٌ ة، سمّ فاق األُ افر باتِّ سَ الفطر للمُ وجيوزُ "

له ، جازَ دمهُ واملاء ومعه من خيُ لِّ يف الظّ افراً س، حبيث لو كان مقَّ شُ يمل وم، أو عليه الصّ 
.5"رصطر والقلفِ ا

1والنسائي 2402)، وأبو داود (3/144)، ومسلم (4/157أخرجه البخاري (ح:يحديث صح ،(
)، وغريهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.397ن اجلارود ()، واب1662)، و ابن ماجة (1/510(
2 وقد أمجعت األمَُّة  كّلها على مشروعية الفطر للمسافر، حىت ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية: "أنَّ من أنكَر

).25/209الفطر للمسافر ُيستَتاب، وإالَّ ُحكم عليه بالرِّدة". انظر: "جمموع الفتاوى" (
تهد" (وانظر أي ) لإلمام الشوكاين.2/123)، و"السيل اجلرار" (1/285ضاً: "بداية ا

3:والنسائي 2407)، وأبو داود (3/142)، ومسلم (4/161أخرجه البخاري (حديث صحيح ،(
)، وغريهم، من حديث: حابر بن عبد اهللا، وله عنه طرق، ويف 399)، وابن اجلارود يف: "املنتقى" (1/315(

.-رضي اهللا عنهم-اعة من الصَّحابة الباب عن مج
4:واللفظ له، وغريمها.143)، ومسلم (/4/163أخرجه البخاري (حديث صحيح (
5) "له.1/285الفتاوى املصرية" (/)، و"خمتصر25/210يف: "جمموع الفناوى (
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ُ إليه، فهذا يالفطر مكروهٌ نة، ورأى أنَّ عن السُّ بَ غِ رَ وإنْ - 3 م رُ حيعليه اإلفطار، و تعنيَّ
،وجابر،مرعن ابن ع،وغريه"سند اإلمام أمحد"ميام، واحلالة هذه، كما جاء يف عليه الصِّ 
.1"ْثِم ِمْثُل ِجَباِل َعَرَفةاهللا، كاَن َعَلْيِه ِمن اإلِ رُْخَصةَ َمْن َلم يـَْقَبل"وغريمها:

ه خالف أو أنَّ ، زئر غري جاالفطر يف هذه األيام يف السفاس أنَّ م بعض النَّ وقد يوهَّ "- 4
: تعاىلهللارهم بقول ااحة فيها، فهؤالء نذكِّ ل الرَّ بُ ر سُ فُّ واصالت، وتوَ ر امل، بسبب تيسُّ األوىل

{َواللَُّه يـَْعَلُم َوَأنـُْتْم َال تـَْعَلُموَن}: سبحانهوبقوله،]64/ميمر [}َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيا{
.]232/البقرة[

دون ة، وال بزمنٍ ة األمَّ ة دون بقيَّ من األمّ جبزءٍ م ال خيتصّ ئع دارياس تشللنَّ هللاشريع فت
ن، مان واملكاالزَّ اإلنسان و رع هو خالقُ هذا الشنزِّلمذلك أنَّ دون مكان،زمن، وال مبكانٍ 

ح هذا ما هلم، وقد يوضِّ لحُ َيصلحهم وما يصوما ،اسحاجة النَّ العليم اخلبري الذي يعلمُ 
بلد، له تأثري إىلريع من بلدٍ سَّ م املفاجئ الانتقال اجلسرباء، من أنَّ خلني اثنشره بعض الباح

.هر على حواسّ من الوقت، ويؤثِّ نيان قواه حلسم، وقد يفقد اإلنسعلى اجلئٌ سيّ 
أو فُ شقد يتكمث،ال نعرفهمامِ كَ من احلِ هللاع ايه قد يكون وراء تشر ق هذا لنعلم أنَّ أسو 

كما أن يكون موقفنانا وعقولنا، بل جيبُ آلرائِ هللاع أحكام اضِ ف، فال جيوز أن خنُ تكشَ ال يُ 
ُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُهُم َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُ {: تعاىلهللاقال ا

.2"]36/األحزاب[اْلِخيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم}

1) "4/148لباري"()، و"فتح ا5392) البن كثري، وانظر : مسند أمحد (1/127"تفسري القرآن العظيم ،(
).3/162و"جممع الزوائد" (

2/29-28ما بني اهلاللني من رسالة: "الصوم يف ضوء الكتاب والّسنة" للدكتور عمر سليمان األشقر (ص (
).444) و"القول املبني يف أخطاء املصلني" (ص/1/213وانظر: بسط املسألة يف "فقه السنة" (
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وحنوها من الوسائل ،ائراتة، والطَّ فن البحريَّ سُّ وال،كالقطارات:ةل العصريّ فر بالوسائِ سَّ فال
فطار يف وهي اإل- ا علينا تبارك وتعاىلهللاق اتصدَّ اليترعية خصة الشَّ ط الرُّ قسة، ال يُ حياملر 
:تعاىلهللافقد قال ا- رفالسَّ 

].180[البقرة/{يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر}
وز له جيهار، كما ع فيه، جاز له الفطر أثناء النَّ ام بالليل، وشرَ يافر الصِّ سى املوإذا نو - 5

هار.فر أثناء النَّ سَّ ونوى ال،ن يفطر إذا أصبحأ
خرجَ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (، َأنَّ َرُسوَل اهللا- نُهَمااُهللا عرضي- د اهللاباِبِر بن عجعنف

نالنَّاُس، ُمثَّ دعا بَِقَدٍح مامصَمكََّة يف رمضان فَصام حىتَّ بلغ ُكرَاَع الَغِميِم، فالَفتِح إىلامع
َلُه بعد ذلك: ِإنَّ بَعَض النَّاس قد َصاَم، يلَب، فقليه، ُمثَّ َشرِ إر النَّاس، َحىتَّ نظاٍء فَرفـََعهم

.1»ُأولَِئَك اْلُعَصاُة، ُأولَِئَك اْلُعَصاةُ : « فقال
:-رحمه اهللا-يميةتابنشيخ اإلسالمقال 

مها روايتانِ ،مشهورين للعلماءِ نيِ له الفطر؟ على قول، فهل جيوزُ اء يومٍ أثنيفافرَ سوإذا "
د.أمحَ عن

فطر إذا خرج حابة من كان يُ من الصّ نن أنَّ سُّ اليفتَ ثبذلك، كما أنه جيوزُ :ماأظهرهُ 
النَِّيبِّ عن :حيحت يف الصَّ ثبوقد )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (النَِّيبِّ نة سُّ ذلك أنَّ رُ من يومه، ويذكُ 

ظُُروَن النَّاُس يَنو ،رَ طَ َدَعا ِمبَاِء فأَفُمثَّ إنَّه،سََّفرِ أنَُّه نـََوى الصَّوم يف ال)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (
.2"إليه

1:ويف الباب عن ابن عباس وغريه. 597)، و"خمتصره"(142-3/141أخرجه مسلم (حديث صحيح ،(
و(كراع الَغِميم): واد أمام (عسفان) ُيضاف إليه هذا الكراع ، وهو: جبٌل أسود مّتصل به.

2) "له.)25/211"جمموع الفتاوى
ن املنذر، والقول جبواز فطر املسافر بعد أن شرَع يف الصِّيام، هو مذهب اإلمام أمحد، وإسحاق، وصحَّحه اب

وانظر أيضاً: "سبل السَّالم" واستظهره شيخ اإلسالم ابن تيمة، واإلمام الصنعاين، وهو الصَّحيح الراجح.
).2/287)، و"تفسري اإلمام القرطيب" (2/258(
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هللارضي ا-ةحابنه، فقد كان الصَّ مل أن خيرجَ ببيته قيففطر املسافر أن يُ ةِ نمن السُّ و - 6
وُخيِربُوَن أنَّ ذلك ُسنَُّتهُ البيوت، اوزةِ من غري اعتبار جمُ فطرونَ فر، يُ السَّ يـُْنِشُئونَ نيح- عنهم

به ئُ فر، فال يبتدَ سَّ اليفالة الصَّ يفرِ صْ عكس القبوهذا -، )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َوَهْديُُه 
، أو خيام، ، أو مدينةٍ لده، ويفارق مكان إقامته، من قريةٍ بخيرج من بيته، ويتجاوز بيوتىتح

.-واخللفلفِ سَّ لماء من الوهذا قول مجهور العُ 
َصلَّى اُهللا َعَلْيِه (النَِّيبِّ فاري صاحب الغِ ةَ رَ صْ بَ يبمع أتُ نك:"قالْربٍ ر بن جَ فَ عْ فعن جَ 

حديِثِه: فـََلْم يفجْعَفرَع ُمثَّ قـُرَِّب َغَداُه، قالفـَرُفِ رمضان، يفط طاَ سْ يف سفينة من الفُ )َوَسلَّمَ 
« أَبُو َبْصرََة تـََرى الُبيوَت، قالب قلُت: أَلْستَ رتَِ : اقُجيَاِوِز البـُُيوَت حىتَّ َدَعا بِالسُّْفرَِة، قال

فقلُت: يا أبا َبْصرََة، ": لفظ أمحديفو .»َأتـَْرَغُب َعْن ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
اُهللا َعَلْيِه َصلَّى َأتـَْرَغُب َعن ُسنَِّة َرُسوِل اللَّه: «القَعنَّا َمَنازِلَُنا بـَْعُد؟ فا تـََغيََّبتْ واللَّه م
.1"نـََزْل ُمْفِطرِيَن حىتَّ بـََلْغَنا َماُحوَزنَاقلُت: ال، قال: َفُكْل فـََلم» َوَسلََّم؟

أَتـَْيُت أنَس بن مالٍك يف رمَضاَن وهو يُريُد َسَفرًا، وقد "، أنَّه قال: َكْعبٍ عن حممَِّد بنو 
: ُسنٌَّة مثَّ طعاٍم فأكَل، فقلُت له: ُسنٌَّة؟ قالُه رَاِحَلُتُه، ولبَس ثياَب السَّفِر، فدَعا بُرِحَلْت ل

.2"بَ رك

1:ويف سنده ضعف يسري، ويشهد له 27233)، وأمحد (2412أخرجه أبو داود (حديث حسن لغيره (
الفسطاط): مصر القدمية. وقوله: حىت بلغنا ماُحوَزنا، هو موضعهم الذي أرادوه.احلديث اآليت بعده. و(

28180)، والبيهقي يف "الكربى" (2291)، والدارقطين (779أخرجه الرتمذي (ثر صحيح لغيره: أ ،(
وغريهم، وحسَّنه الرتمذي، وغري واحد، ويشهد له احلديث السابق، وحديث آخر ألنس سنده صحيح، وقد 

حه ابن العريب يف "العارضة"، والّضياء املقدسي، وابن القيم يف "زاد املعاد"، والشيخ األلباين يف رسالته: صحَّ 
"تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر". ط/ مكتبة املعارف، واهللا املستعان.

املوضع الذي أراد السفر منه. قال اإلمام الشوكاين: "واحلديثان يدالن على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه، من
وقال: قال ابن العريب: وأما حديث أنس، فصحيح، يقتضي جواز الفطر، مع أهبة السفر".                 ==
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المريُض والصَّوم:-ب
:قال تعاىللضعفه،ايةً عَ عليه، ورِ به، وتيسرياً رمحةً للمريض الفطرَ تعاىلاهللاوقد أباحَ - 1

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد اللَّ { ُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
.]185[البقرة / . }اْلُعْسرَ 

،فسيف النَّ ضررٍ وم إىلي مع الصَّ ة، هو الذي يؤدِّ خصَ ب للرُّ ، واملوجِ املبيح للفطرواملرضُ 
املريض ، أو من ربةجت–ربة جويعرف ذلك بالتَّ ،1فاءر الشِّ شى معه تأخّ خيُ ة، أولَّ زيادة عِ أو
من يكونَ ه، واألفضل أنْ دينه وطبِّ يفخبار طبيب ثقةٍ نفس املرض، أو بإِ عاينيُ به ممن ثقي

ة.العمليَّ األحكاميفن، وهي كافيةٌ الظَّ أهل االختصاص، أو بغلبةِ 
كره لهه يُ أنَّ اء عليه، إالَّ قضوإذا صام املريُض، وحتمَّل املشّقة، صحَّ صومه وأجزأه، وال 

ه.يف نفسرٌ رَ بذلك ضَ ، وقد يلحقهُ تعاىلهللاها ابُّ حيليت اخصة رُّ عن العراضهِ ذلك إلِ 
من مرضه. ىفد أن يعابع،فيهاأفطرَ يتاأليام الريض القضاء بعددِ وعلى امل

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر}:لقوله تعاىل ].185[البقرة /{َفِعدَّ
وكذلك من غلبه اجلوعُ ل املريض، ثفطر ميام، يُ املرض بالصِّ حيح الذي خيافُ والصَّ - 2
اء.ضَ ، وعليه القَ يماً قِ مُ طر، وإن كان صحيحاً مه الفِ ز اهلالك، لطش، فخافَ أو العَ 

:-هللاه امرح-ي نقال اإلمام الشوكا
الّ كُ ريعةالشَّ علوم من قواعدملفِ "ووجوب اإلفطار خلشية التَّ  ا وجزئيا كقوله تعايل: ،يا

،.....]16/[التغابن}فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ {و، ]29/ساء[النّ }َوَال تـَْقتُـُلوا َأنـُْفَسُكمْ {

رضي اهللا عنهم.-= وقد جاءت آثار كثرية تشهد هلذا عن: عمر، وأيب موسى األشعري، وابن عمر، وابن عباس 
يف بيته يوم يريد أن خيرج". وانظر لزيادة الفائدة: "اجلامع ألحكام وقال احلسن البصري: "يفطر إن شاء اهللا

) لسيد سابق.1/410)، و"فقه السنة" (56-2/55) للقرطيب، و"زاد املعاد" (2/279القرآن" (
1 وقد نُقل عن بعض السَّلف: أنَّه أباح الفطر أليِّ مرض كان، مهما خفَّ وصغر، حىتَّ من َوجِع اإلصبع

لعموم اآلية، روي ذلك عن: ابن سريين، وعطاء، وهو مذهب اإلمام البخاري، وأهل الظاهر. والّضرس،
) البن قدامة.3/155)، و"املغين" (277-2/276راجع لذلك: "تفسري القرطيب" (
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ص هلم يف وقد رخَّ ،نفسشى منه تلف األد اهللا عباده مبا خيُ ومل يتعبِّ ،فس واجبٌ وحفظ النَّ 
.1"ررَ لف أو الضَّ فكيف ال جيوز خلشية التَّ ،ةة املشقَّ ظنَّ مَ ألنَّهفر فطار يف السَّ اإل

:ُمزِمنالضر موذو ال،والمرأة العجوز،يربيخ الكالشَّ -ج
العظم منه، وبلغ الذي وهنَ ،اينفم الرِ يخ الكبري اهلَ الشَّ :اأصحاب األعذار أيضً منو - 1

رجى برؤه الذي ال يُ - ن ، واملريض املزمِ رب، اليت أضعفها الكا، ومثله املرأة العجوزتيَّ عِ ربِ من الك
ص هلم رخَّ ه يُ ، فإنَّ ة شديدةً عليهم مشقَّ قُّ شوي،هدهمجييام ، فهؤالء إذا كان الصِّ - من مرضه

"،اإلمجاع"نذر يف ذلك ابن املكما نقلَ (لماءِ اع العُ جمإبالفطر، وال صوم عليهم، يف
.ناً ييوم مسكطعمون عن كلِّ يُ :دية، وإمنا عليهم الفِ )2وغريه

}يُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكينٍ َوَعَلى الَِّذيَن يُطِ {تعاىل:ليل على ذلك، قوله والدَّ 
:ري اآليةفسأنَّه قال يف ت- رضي اهللا عنهما-]، وقد صحَّ النقل عن ابن عبَّاس184البقرة/[

مكان  مانَ طعِ فيُ ،اأن يصومَ طيعانِ تَ ال يسْ واملرأة الكبريةُ ،يخ الكبري، هو الشَّ وخةٍ سُ نمب"ليستْ 
.3"اكينً سممٍ و يكلِّ 

جفنة ثريد فصنعَ ،اوم عامً أنه ضعف عن الصَّ ":-عنههللارضي ا- ك وعن أنس بن مال
.4"فأشبعهمكيناً سمثنيودعا ثال

:-اهللاه مرح-قال الحافظ ابن كثير

1) "وانظر أيضاً: -بتصرف يسري-) 1245- 2/124يف: "السِّيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ،
موع شرح ).1/408)، و"فقه السنة" (6/258املهذَّب" ("ا

2) "تهد ) البن رشد.1/291انظر: "بداية ا
3:وأبو 1/318)، والنسائي (2381اإلرشاد)، والدارقطين (-7/24أخرجه البخاري (أثر صحيح اإلسناد ،(

طين. ) وغريهم، من طرق عن: ابن عّباس؛ وصحَّحه الدارق381)، وابن اجلارود (2318داود (
) 912/ رقم:4يف: "إرواء الغليل" (-جرحًا وتعديًال، تصحيحًا وتضعيفاً -وانظر الكالم على طرقه وشواهده،

للعالمة األلباين.
4.سيأيت خترجيه
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هنَّ ه، ألياَء علضِطَر وال قيُفُه أن، فلَيستِطيُع الصِّيامرُِم الذي الُخ الَفاِين اهلَ مَّا الشَّيوأ"
ِعَم يُطْ َر أنطفا أإذهليهل جيب عكنا يـََتَمكَُّن فيها من القضاء، ولليَسْت له َحاٌل َيِصري إليه

: لماءلعالن لو قيه؟ فا ِجَدٍة يًنا إذا كان ذكِمسمٍ عن كلِّ يو 
........لسنِّه.ضعيٌف عنه نَّهاٌم ألُب عليه إطعجيَ ال:ُدُهَماأح
ه ِفديٌَة عن كلِّ يوٍم، كما فسَّرَُه ب عليثـَُر العلماء، أنَّه جيكوعليه أيحُ الصَّحووه:يالثَّانو 
أي: يـََتَجشَُّمونَُه،  }ى الَِّذيَن يُِطيُقونَهُ وَعلَ {أى ِقرَاَءِة من قر من السَّلف علهري وغَعبَّاسابن
. ا ه1"ُبَخارِين مسعود وغريه، هو اخِتَياُر الا قاله ابكم

ع:الحامُل والمرضِ -د
ة شقَّ مَ نْ ولديهما مِ ما أوهِ يا على نفس، أو خافتَ ومالصَّ ا طيقَ تُ رضع، إذا ملواحلامل وامل- 1
اء عليهما.قضا؛ وال كينً سيوم ما وأطعمتا عن كلِّ وم، أفطرتَ الصَّ 

: )َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يبّ ، قول النَّ ص هلما يف الفطررخَّ تعاىلهللاليل على أنَّ والدَّ 
ِر َشْطَر الصََّالِة، وَعِن الُمَساِفِر والَحاِمِل ُمَسافِ َعِن الَه َعزَّ َوَجلَّ َوَضَع ِإنَّ اللَّ «

.2»ُمْرِضِع الصَّْوَم، َأِو الصَِّيامَ وال
قال:،- عنهي اهللاضر - اسوعن ابن عبَّ 

طعمانِ فطران ويُ على ولدها يف رمضان، قال: يُ عُ احلامُل على نفسها، واملرضِ إذا َخافتِ "
.3"يان صوًماوال يقضِ مسكيًنا، يومٍ مكاَن كلِّ 

1) "و"سبل 289-2/287، وانظر أيًضا: "تفسري القرطيب" (-بتصرف-) 1/260"تفسري ابن كثري ، (
).4/25)، "إرواء الغليل" (4/315ر"()، و"نيل األوطا2/260الّسالم" (

2:وغريهم من 2408) اللفظ له، وأبو داود (1667)، وابن ماجة (715أخرجه الرتمذي (حديث حسن ،(
حديث: أنس بن مالك الكعيب، وقال الرتمذي: "حديث حسن"، وهو كما قال، وقال األلباين يف "خترج املشكاة" 

: "حسن صحيح".)2408)، و"صحيح سنن أيب داود" (2025(
3:4/19) بإسناد صحيح على شرط مسلم، انظر: "اإلرواء" (2758رواه الطربي (أثر صحيح اإلسناد.(
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َلى احلثبَت للشَّيِخ الكبِري والعُجوز الكبريِة إذا كانَا ال يُِطيَقاِن الصَّوم و ":، قالأيضاً وعنه بـْ
. 1"يًنالَّ يوٍم ِمسكَتا كُ تَا وأطعمر املرِضع إذا خافَتا أفطو 

، فقال:  أفطرِي َلىُحبْـ امَرأَتَه، َسألتُه وهينَّ "أ:- عنهي اهللاضر - عن ابن عمروعن نافعٍ 
.2"يِمسكيًنا وال تقضموأطعِمي عن كلِّ يو 

اء:سفنّ ائض والالح-ه
ة صِّحيحلالتهم الم ورعايةً ا رفقً - هلم يف الفطرتبارك وتعاىلهللاص ارخَّ الَِّذينومن - 1

.النـَُّفَساءض و ائ، احل- ةسيَّ فنوال
يام، عليهما الصِّ اء، وحيرمُ سَ فنالائض و ه جيب الفطر على احلعلى أنَّ :فقد أجمع العلماء

 َّ ن شروط م، وذلك ألنَّ تطهراَ منهما حىتحّ يصوم، وال جيزئهما الصّ ا ملما إذا صامتَ وأ
اء رمضان وال ضَ هما القضاء بعد انقِ يب علجيو فاس؛والنِّ يضن احلمهارة الطَّ ،ومة الصّ صحّ 

َألَْيَس ِإَذا َحاَضْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم : « أنه قال)َوَسلَّمَ َصلَّى اُهللا َعَلْيهِ (يبِّ النَّ عنِ وقد صحَّ .دَّ بُ 
.3»َتُصْم، َفَذِلَك نـُْقَصاُن ِديِنَها ...

1:بإسناد صحيح على 381)، وابن اجلارود يف "املنتقى" (4/230أخرجه البيهقي (أثر صحيح اإلسناد ،(
)، واهللا املوفق.4/18كما يف: "االرواء" (-شرط الشيخني 

2:4/20) من طريق أيوب عن نافع به، انظر: املصدر السابق (2388رواه الدارقطين (أثر جيد اإلسناد.(
وقد ذهب اجلمهور إىل أن للحامل واملرضع احلق يف الفطر، يف كل هذه األحوال، بل ونقل بعض أهل العلم 

اإلمجاع على ذلك، قال الرتمذي: "العمل على هذا عند أهل العلم".
وقع اخلالف بني العلماء يف شأن احلامل واملرضع، ماذا عليهما بعد أن تفطرا؛ فمنهم من قال: ولكنقلت:

تفديان فقط، وال قضاء، وقيل: تفطران وتفديان وتقضيان، وقيل: جيب القضاء بال فدية، وقيل: تفطران، وال فدية 
ابة، وسعيد بن جبري من التابعني وال قضاء؛ والرَّاجح هو األول، وهو مذهب: ابن عمر وابن عباس من الصَّح

تهد" ( )، و"تفسري القرطيب" 2/125)، و"السيل اجلرار" (1/290وغريهم؛ وانظر التفصيل يف: "بداية ا
، وكذلك: "صفة الصوم" -وفيه مناقشة فقهّية طيِّبة للموضوع-) 4/23)، و"إرواء الغليل" (2/288(

أعلم.). واهللا تعاىل 1/407)، و"فقه السُّنة" (80(ص/
3.سبق خترجه، وهو صحيح
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ي ض تقضِ احلائِ َما بَالُ :لتُ فقُ ،- عنهاهللا رضي ا- عائشة سألتُ :قالت،ةَ ذعاوعن مُ 
أسأل، ينِّ ، ولكةٍ حبروريَّ تُ سل:؟ قلتَأَحُرورِيٌَّة أَْنِت :الة؟ فقالتي الصَّ ضوال تق،ومالصَّ 

.1»َكاَن ُيِصيبُـَنا َذِلَك، فـَنـُْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّْوِم، َوَال نـُْؤَمُر بَِقَضاِء الصََّالةِ « قالت 
،ومتصو ،ليّ صفتُ :هاراتالطَّ مَ كْ هلا حُ ة، فإنَّ ضتحاسوهذا بعكس املرأة امل- 2
.2عليهمعٌ جمالعبادات؛ وهذا ه، وتفعل كلَّ لُ ف وحتمحَ املصْ وتقرأ القرآن، ومتسّ ،فوتعتكِ 

* * * * *

1:والنسائي 262) واللفظ له، وأبو داود (1/182)، ومسلم (1/89أخرجه البخاري (حديث صحيح ،(
)ن من طرق عن: معاذة العدوية به.232-6/231)، وأمحد (1/319(

ة اليت فاتتها يف زمن و(احلرورية): هم طائفة من اخلوارج يوجُبون على املرأة احلائض إذا طهرت، قضاء الصَّال
حيضها (!).

يأمرنا بذلك، إذ هو املقصود عند اإلطالق. )َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وقوهلا (فُنؤَمر): أي كان النيب 
ينا عن كذا) أو قال: (كنا نؤَمر بكذا...)، أو أْن تنبيٌه لكل نبيه: إذا قال الصَّحايب (من السُّنة كذا، وكذا) أو (

قوًال ال جمال لالجتهاد فيه، فهذا ال يأخذ حكم املوقوف، وإمنا يسمى: املرفوع حكماً، أي: هو مبثابة فعل يقول 
وقوله من حيث احلجّية، وعلى هذا أكثر أهل العلم باحلديث.)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (النَّيب 

)، و"الباعث احلثيث" 29-28ديث" (وانظر للتوسع يف معرفة هذه املسألة احلديثية املهمة: "علوم احل
)،و"الكفاية" 2/515) ،و"النكت على ابن الصالح" (119-117)، و"تدريب الراوي" (ص/1/150(

) للطحان، وغريها. 132-130)، و"تيسري مصطلح احلديث" (ص/463-416(ص/
2) "لإلمام الصنعاين.1/157)، و"سبل الّسالم" (1/69"فقه السنة (
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)12(
ومفي الصَّ ة ديَ ارة والفِ اء والكفَّ ضأحكام الق

القضاء:-أ
،اءسفنوال،املريض، واحلائضو ،سافركامل-،شرعيّ يف صوم رمضان لعذرٍ ومن أفطرَ - 1

بادر وينبغي له أن يُ ، م اليت أفطر فيهااألياما فاته، بعددِ عليه أن يقضيَ ه جببُ ، فإنَّ - حنوهمو 
:تعاىلو سبحانه للخريات، لقوله أداء الواجب، واستباقاً ته، ومسارعة إىللذمّ ئةً رب ذلك، تإىل

].33/ [آل عمران}{َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكمْ 
ن رمضان ال جبب على ملفواتِ اء اقضته القضاء، ألنَّ نيَّ يفأخري ما دامَ بالتَّ مثيأوال
ا.عً ا موسّ وبً جُ اخي وُ ، وإمنا وجوبه على الرتَّ الفور

َكاَن َيُكوُن َعَليَّ الصَّْوُم ِمْن َرَمَضاَن، َفَما « :قالت- عنهاهللارضي-فعن عائشة 
.1»َأْسَتِطيُع َأْن َأْقِضَي ِإالَّ ِفي َشْعَبانَ 

على جواز تأخري اللةٌ دَ ويف احلديثِ ": "فتحال"يف-هللارحمه ا-جر افظ ابن حقال الح
.2"أو لغري عذركان لعذرٍ سواءٌ قاً طلَ قضاء رمضان مُ 

ٌة ِمْن {:فريق فيه، لقوله تعاىلا، وجيوز التَّ ابعً تتَ اء رمضان مُ قضوجيوز أن يكون - 2 َفِعدَّ
،تابعيشرتط فيه التَّ ده، وملقيّ يُ يام وملأطلق الصِّ تعاىلاهللا، فإنَّ ]185البقرة/[}َأيَّاٍم ُأَخرَ 

مرفوع، فاألقرب تابعة حديثٌ أو امل،فريقالتَّ يفيصحّ ، وملفة األداءبصاء لصفة القضَ إحلاقاً 
ر جواز األمرين.يسَ واأل
1:وغريمها.604) ، و"خمتصر مسلم"(3/154)، ومسلم (1950رجه البخاري (أخأثر صحيح ،(
2 وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأيب حنيفة، وأمحد، و مجاهري السلف واخللف: أن قضاء رمضان جيب على

)، و"فتح5/126الرتاخي، وال يشرتط املبادرة به يف أول اإلمكان، وهو الراجح. انظر: "شرح مسلم للنووي" (
).421)، وقارن بـــــــ: "احمللى" البن حزم، و"متام املنة" (ص/4/191الباري" (
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وقال أبو ؛1َف ِشْئَت"ُصمُه َكي":اء رمضانقضيف - رضي اهللا عنه- اس قال ابن عبَّ 
.2"اءيـَُواتِرُُه ِإن شَ ":- عنههللارضي ا- هريرة 
ي بعده مايقضِ مثر،اضدخل رمضان آخر، صام رمضان احلّىت القضاء حرَ وإن أخَّ - 3

ه ملاجح ألنَّ ، وهذا هو الرأي الرَّ رٍ ذْ ، أو لغري عُ أخري لعذرٍ ة عليه، سواء كان التَّ عليه، وال فديَ 
كن ميُ يف ذلك دليلٌ ، وليسَ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (النَّيب رفعه إىل، صحَّ ت يف ذلك شيءٌ ثبُ يَ 

.3صحيحاقلٌ ، فال ينقل عنها إال نَ بةٌ صحَ تَ سْ ة مُ اءة األصليَّ رب ؛ والاالحتجاج به
حياته، بل أثناءَ ال يصوم عنه أحدٌ ،يامعن الصِّ من عجزَ على أنَّ :أجمع العلماء- 4

، وكان قد من صيامٍ من مات وعليه فوات كمِ حُ يفا؛ واختلفوا سكينً مِ يومٍ م عن كلِّ طعِ يُ 
.أقوالةِ عدَّ من صيامه قبل موته إىلنَ كَّ متَ 

1:بسند صحيح على شرط 2320)، والدارقطين (9132رواه ابن أيب شيبة (أثر صحيح اإلسناد ،(
).4/95الشيخني؛ وانظر: "اإلرواء" (

2:بن احلارث عنه، وسنده صحيح. كما ) من طريق عقبة 9144أخرجه ابن أيب شيبة (أثر صحيح اإلسناد
).4/96يف: "اإلرواء" (

والقول جبواز التفريق يف قضاء الّصوم، وعدم وجوب التتابع، هو مذهب مجهور الفقهاء من الّسلف واخللف، وبه 
ا وجَب الّتتابع يف الّشهر لكونه معيًنا، وقد عُ  ِدم التَّعيني قال مالك، والشافعي، وأمحد؛ قال ابن العريب املالكي: "إمنَّ

يف القضاء، فجاز التَّفريق".ا ه 
)،و"صفة 1/430)، و"فقه الّسنة" (38)، و"نيل املرام" (ص/2/282وانظر للتوسع: "تفسري القرطيب" (

).424)، وقارن بــــ: "احمللى"، و"متام املنة" (ص/47الصوم"(ص/
3لك، والشافعي، وأمحد، وإسحاق (إذا  وهذا هو مذهب األحناف، واحلسن البصري، والنخعي؛ وبه يقول ما

كان التأخري لعذر)؛ وأمَّا إن كان التأخري لغري عذر، فقالوا: يقضي ويَفدي عن كلِّ يوم ُمدا من طعام. 
)، واستظهره صاحب "فقه السُّنة" 2/27ورجَّح القول األول: العالمة صدِّيق حسن خان يف: "الّروضة النديّة" (

، فإنَّه ال شرَع إال بنصِّ صحيح؛ -إن شاء اهللا-، وهو احلّق -رمحه اهللا-ام البخاري)، وهو مذهب اإلم1/420(
واهللا تعاىل أعلم.
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صوم ت إالَّ يِّ عن املوم الويلّ ال يصُ أنْ :لة وأوسطهاأهذه المسفيل األقوالِ دَ وأعْ 
عن أحد.ومه أحدٌ يصوم الفرض، فال ا صَ ر، وأمَّ ذْ النَّ 

ح له شِر وينْ ،سفه النَّ يإلنُّ ئِ كمتها، وتطمَ ريعة وحِ لشَّ ايه أصول ضِ تَ الذي تقْ وهذا هو احلقّ 
.1ليلفقه الدَّ حهُ در، ويرجِّ الصَّ 

الكفارة:-ب
،- العلماءمجهورِ يف قولِ - ارةع؛ القضاء والكفَّ مَا صومه باجلِ دَ سوعلى من أف- 1
تطع فإطعام سيملتابعني، فإن تَ ام شهرين مُ جيد فصيَ ة، فإن ملؤمنَ ة مُ رقبَ قُ تعِ هي :ارةوالكفَّ 

طعم به أهله.ما يُ طِ سا من أو سكينً مِ تنيَ س
فإن عجز تق،العِ جببُ :خيري، أيتيب ال على التَّ ماع، على الرتَّ اجلِ يفارة الواجبة والكفَّ 

.2إذا عجز عنهاأخرى، إالَّ إىلاالنتقال من حالةٍ حُّ صِ وال يَ ؛طعاميام، فإن عجز فاإلِ فالصِّ 
2 - ّ . 3درةمع القُ ه ال تكليف إالَّ قط عنه، ألنَّ تسا ومن لزِمته الكفَّارة وعجَز عنها، فإ

.]283[البقرة/ } َال يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها{:قال تعاىل

1 من -رضي اهللا عنهما-وهذا مذهب احلنابلة، بل هو نّص اإلمام أمحد، ومذهب عائشة، وابن عباس
ذب السُّنن"، ورجَّحه العالمة )،4/296(الصَّحابة، وانتصر له العالَّمة ابن القيِّم يف: "إعالم املوقعني" و"

).428)، ويف "متام املنة" (ص/216-213األلباين يف: "أحكام اجلنائز" (
2 .ا على التخيري وهذا مذهب اجلمهور، وهو الرَّاجح، وذهب مالك، وأمحد يف رواية عنه إىل أ

تيب والتخيري، واّلذين رووا ): "وقد وقع يف الرِّوايات 4/255قال اإلمام الشوكاين يف "النيل" ( ما يدّل على الرتَّ
ذيب  الرتتيب أكثر، ومعهم الزِّيادة".ا ه؛ ورجَّح أيضًا املذهب األول (أي: مذهب اجلمهور) ابن القيِّم يف "

).421السُّنن"، واأللباين يف كتابه: "متام املنة يف التعليق على فقه السُّنة" (ص/
3إلعَسار وَعدم الُقدرة، هو مذهب الّشافعي، ورواية عن أمحد، وجزم به عيسى بن والقول بسقوط الكفَّارة با

)، و"صفة الّصوم" 4/256دينار من املالكية، وهو رأي الّصحيح املختار؛ انظر تفصيل ذلك يف: "نيل األوطار" (
). 79(ص/
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ا يلزمها اإلكراه، وإمنَّ وال يف حالةِ ،حالة االختياريف، ال طلقاً رأة مُ على املارةَ وال كفَّ - 3
.1اء فقطالقضَ 
يوم يفمع جامثَّ ،رَ وكفَّ داً ع يف رمضان، عامِ معلى أن من جا:ءالعلماوقد أجمعَ - 4

ر فِّ كَ يُ حد وملاو ، يف يومٍ نيمرتمن جامعَ على أنَّ :وكذلك أمجعوا؛آخر، فعليه كفارة أخرى
.2رة واحدةعليه كفاأنَّ ألول،اعن

:الفدية-ج
يف من أصحاب األعذارِ )اينً سكِ يوم مِ عن كلِّ وهي: اإلطعامُ (دية ومن كانت عليه الفِ 

ع بِ شها ما يُ قدارُ فمِ ،-، وحنوهم ع، واملرأة العجوز، واحلامل واملرضِ يخ الكبريكالشَّ - وم الصَّ 
لوا به، مِ حابة وعَ به الصَّ ىتوهو ما أف؛ -وأهله،ما يطعم اإلنسانطِ من أوسْ - املسكنيَ 

َجْفَنًة من ع فصنَ ،اوم عامً عن الصَّ فَ ه ضعُ أنَّ "، فعنه:-عنهرضي اهللا- أنس بن مالك :مثل
.3"مهُ عَ ا فأشبَـ سكينً مِ ني ثا ثالودعَ ،ثَرِيدٍ 

1) "أمر الواِطَئ يف رمضان أن )اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى() "ووجُه ذلك، أنَّ النَِّيبَّ 3/137قال ابن قدامة يف: "املغين
.يُعتَق رقبًة، ومل يأمر يف املرأة بشيٍء، مع علمِه بوجود ذلَك منها" ا.ه

موع شرح  وهذا مذهب الّشافعي، ورواية عن أمحد، وصحَّحه اإلمام الّنووي، وهو كذلك، راجع يف املوضوع: "ا
).1/428()، و"فقه الّسنة"6/363املهذَّب" (

2) "وغريه.1/430"فقه الّسنة ،(
3:بسند صحيح، وعلَّقه البخاري يف "صحيحه" بنحوه. وانظر: 2390رواه الدارقطين (أثر صحيح اإلسناد (

). وهذا هو الرَّاجح يف مقدار اإلطعام، وليس يف املرفوع من األحادبث ما يدّل على التقدير. 4/22"اإلرواء" (
)، وغريه، واهللا أعلم وأحكم.59يام" (ص/راجع: "فقه الصِّ 
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انيثَّ اللُ صْ الفَ 

*هوأحكامِ انرمضَ قيامِ في *

التالية:وي على األبحاث يحتو 

لهفضو ،حكمه.
 القيام.تُ قو
 ّة الجماعة في قيام رمضانمشروعي.
عدد ركعات القيام.
 ومقدارها،يهف- ةوننُ المسْ -القراءة.
 َوتحديدها،درِ ليلة الق.

:فصيلتّ اليكوإل
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لي رمضاناأحكام قيام ليَ 
)1(
وفضله ** حكمهُ 

َصلَّى اهللاُ (هللاول اسها ر ة ، سنَّ ستحبَّ مُ ةٌ )، سنَّ 1اويحصالة الرتَّ :قيام رمضان (أو- 1
َصلَّى اهللاُ (وُل اهللا اَن رسكقال:  - عنههللاي اضر - هريرة يبفيها، فعن أبَ ورغَّ )َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َعزِميٍَة، فـَيَـُقوُل: بفيهَغِري َأْن يَأُمَرُهمنَضاَن ماِم رميـَُرغُِّب يف قي)َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َم ِمْن َذنِْبهِ «  2»َمْن قَاَم َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا، ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ

مث، أو ثالثاً نيى بأصحابه ليلتصلَّ نيح)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (هللاها رسول اوقد سنَّ - 2
اهللا ي ضر - حديث عائشة يفكما جاء ،عليهم، فيعجزوا عنها فرضَ تُ أنْ تركها خشيةَ 

-هم عمرمجعَ ىترادى بعده، ححابة فُ ها الصَّ ؛ فصالَّ وغريمها،3ني"حيحالصَّ "يف- عنها
ه اضها عليهم بوفاتخشية افرتِ ، ملا زالتْ 1عبالة خلف أيب بن كَ على الصَّ - رضي اهللا عنه

.رعين، وانقطاع الوحي، واستقرار الشَّ الدِّ واكتمال)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (

1 اويح): مجع تروحية، وهي يف األصل اسم للجلسة، ومسيت بالرتوحية السرتاحة النَّاس بعد أربع ركعات (الرتَّ
باجللسة، مث مسّيت كل أربع ركعات تروحية جمازاً، ملا يف آخرها من الرتوحية. انظر: "النهاية يف غريب احلديث" 

) البن منظور.2/462"لسان العرب" ()، و2/275(
2:واللفظ له، وأبو داود 2/177، ومسلم (-املرفوع فقط-)1/499أخرجه البخاري (حديث صحيح (
) من طرق عن 2/26)، والدارمي (1326)، وابن ماجة (1/154)،والرتمذي (1/308)، والنسائي (1371(

دة يف أوله، وأخرى يف آخره. أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعاً به، وعند بعضهم الزيا
و(إمياناً) أي: تصديقاً بوعد اهللا، و(احتساباً) أي: طلباً لوجه اهللا وثوابه.

وصالة الرتاويح سّنة بإمجاع العلماء، (وهي عند احلنفّية، واحلنابلة، وبعض املالكّية: سنَّة مؤكَّدة). انظر: "بداية 
تهد" ( ).3/63)، و"نيل األوطار" (1/202ا

3) "117)، و"صحيح مسلم" (1129انظر: "صحيح البخاري .(
1:1100)، وابن خزمية يف: "صحيحه" (2010أخرجه البخاري (أثر صحيح اإلسناد.(
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)2(
*امـــــيالقوقتُ * 

نيركعت،الوترالفجر وقبلَ شاء إىلصالة العِ اويح) من بعدِ (صالة الرتَّ ؤدى وتُ - 1
وَها ، َفَصلُّ 1ِوتـْرُ ، َوِهَي الِإنَّ اللََّه زَادَُكْم َصَالةً « : )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (، لقولهنيركمت

.2»َفْجرِ ِفيَما بـَْيَن َصَالِة الِعَشاِء ِإَلى َصَالِة ال
:)مَ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ (لقوله ر له ذلك، ل ملن تيسَّ ضفالليل أآخرِ الة يفوالصَّ 

َمْن َخاَف َأْن َال يـَُقوَم ِمْن آِخِر اللَّْيِل فـَْلُيوتِْر َأوََّلُه، َوَمْن َطِمَع َأْن يـَُقوَم آِخَرُه فـَْلُيوتِْر «
.3»آِخَر اللَّْيِل، فَِإنَّ َصَالَة آِخِر اللَّْيِل َمْشُهوَدٌة، َوَذِلَك َأْفَضلُ 

ا، دً فرِ نْ يل مُ الة آخر اللَّ الصَّ بنييل مع اجلماعة، و الللَ الة أوَّ الصَّ بنيراألموإذا دارَ - 2
نَّيبّ الإىلمرفوعاً يتكما سيأ،ةٍ له قيام ليلة تامَّ سبُ ه حيُ ل، ألنَّ فضالة مع اجلماعة أفالصَّ 

.4-عنههللارضي ا- حابة يف عهد عمرالصَّ ى عملُ رَ وعلى ذلك جَ ،)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (

1 ّ26(ص/" قيام رمضان".فرديٌ عددها وتر، أي: عددٌ ألنَّ ،ها وتراً ى صالة الليل كلّ ُتسم.(
2بصرة الغفاري، وصححه أيب:من حديث،وغريه)6/397("املسند" يفأخرجه أمحد :حديث صحيح

يف، و )23851، واألرناؤوط يف: ختريج "املسند" ()108(ة" حيحالصَّ يف: ")، و 2/158(" اإلرواء"يف:ايناأللب
: "التلخيص".يفابن حجرواحلافظ"،نصب الراية"يف:الباب أحاديث أخرى خرجها الزيلعي 

3:عنهرضي اهللا-جابر :ه من حديثري )، وغ1/520(مسلمأخرجه حديث صحيح-.
4آخر الليل؟ إىل-اويحرت يعين ال-يؤخر:لسئوأصحابه، فقد -ه اهللامحر -د محذلك اإلمام أب إىلهوقد ذ

) البن 1/457انظر: املغين ().62" (ص/لهسائم"يفأبو داود هرواإيل".ني أحبُّ املسلمة نَّ سال، :"فقال
).27/(صاينبللأل" قدامة، و"قيام رمضان
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*يام رمضانقِ لجماعة فية اعيَّ و شر م* 

َصلَّى اهللاُ (يبِّ إلقامة النَّ ل من االنفراد،فضقيام رمضان، بل هي أيفاجلماعةُ شرعوتُ - 1
:)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (لها بقوله، حيث قال ضهلا بنفسه، وبيانه لف)َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َلةٍ مَ الرَُّجَل ِإَذا قَاَم َمَع اإلِ ِإنَّ «  .1»اِم َحتَّى يـَْنَصِرَف، ُحِسَب َلُه ِقَياُم لَيـْ
رضي -بانذ زمن عمر بن اخلطَّ م مُ عهُ بِ هلا، ومن تَ - عليهمهللارضوان ا-حابة ولفعل الصَّ 

يفاجلماعة أنَّ اآلن؛ وقد ذهب مجهور الفقهاء إىللعمل عليه حىترار اتم، والس-عنههللا
.2ة ماضيةسنّ ،اوحصالة الرتَّ 

إمام الرجال، ري، غنَّ خاص إمامٌ هلنّ علَ أن جيُ ُز حضورها، بل جبو ساءللنِّ شرعُ ويُ - 2
بن  يبَّ أُ :الرجالاس على القيام، جعل علىملا مجع النَّ -عنههللا رضي ا- عمرَ فقد ثبت أنَّ 

يببن أيُّ كان عل":قال،فيّ قَ ة الثـَّ ْرَفجَ عن عَ فمة؛ ثْ مان بن أيب حَ يلسُ :ساءكعب، وعلى النِّ 

1ئي اس، والن)1375داود ()، وأبو1/154ي (مذالرت و ،)5/159(أخرجه أمحدح:يحديث صح
حسن ":، وقال الرتمذي-عنهرضي اهللا-ذرٍ يبأ:هم من حديثغري و ،)1327(و ابن ماجة،)1/228(

)،1245("داوديبأحيصح")، و2/447(" اإلرواء"يفينباله األحَ وقد صحَّ ،حيحإسناده ص؛ و "صحيح
.)17- 16("صالة الرتاويح"و
2ِع أهل اَألمَصار على ا مجاع الصَّحابَة وِإمجَ اد إلر ُة التـََّراويِح َمجَاَعًة أفضُل من االنفصال...":قال اإلمام النووي

.)4/32("شرح املهذبموعا"، يف: "ذلك
قيام رمضان من قولهيفة اجلماعة األدلة على مشروعيّ ) 15-9(" حياو لرت صالة ا"يفلباينقل العالمة األنوقد 

لإلمام )3/529(األوطارنيل":الم، فراجعه؛ وانظر كذلكسَّ الة والوإقراره عليه الصّ ،فعلهومن(ص)،
الشوكاين.
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، اء إماماً نسو للللرجال إماماً جيعلُ ، و اس بقيام شهر رمضانالنَّ يأمرُ -عنههللارضي ا-طالب 
.1"اءلنِّسمام اأنا إِ تُ نقال: فك

* * * * *

1ه عندي إذا كان وهذا حملُّ : ")22/(صفيه-هللاه امحر -)، وقال الشيخ ناصر21ص/("قيام رمضان":انظر
.ا. ه"ش أحدمها على اآلخرشوِّ يالَّ ئ، لد واسعاً جسامل

.، ملن تأّملهادةوهي مالحظة جيّ :قلت
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*عدُد ركعات قيام رمضان* 

ىتعليها ح)ِه َوَسلَّمَ َصلَّى اُهللا َعَليْ (هللارسول ا، ما زادَ حدى عشرة ركعةً وركعاته إ- 1
:رمضان، قالتيفعن صالته لتْ ئِ ملا سُ - عنهاهللاي اضر - فعن عائشة .نياالدُّ فارقَ 
يَزِيُد ِفي َرَمَضاَن َوَال ِفي َغْيرِِه َعَلى )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َما َكاَن َرُسوُل اللَِّه «

الوتر فقط، على ركعةِ لو اقتصرَ ىتمنها، حصَ نقِ يُ صلي أن . وللمُ 1»رَْكَعةً ِإْحَدى َعْشَرَة 
ُر َحقٌّ، َفَمْن َشاَء فـَْلُيوتِْر ِبَخْمٍس، َوَمْن َشاَء فـَْلُيوتِْر ال« : )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (لقوله ِوتـْ

.2»بَِثَالٍث، َوَمْن َشاَء فـَْلُيوتِْر ِبَواِحَدةٍ 
، إذا عةوِّ متنات يَّ يفِ بكَ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يبِّ نَّ صالة القيام عن الوقد َوَردتْ - 2

.3صفة منها، أجزأتهلم بأيِّ سى املصلَّ 

1:وقد اختلف الفقهاء يف عدد الركعات )، وغريمها.737)، و مسلم (4/54رواه البخاري (حديث صحيح
القيام بعشرين ركعة سوى -ة...من احلنفّية والشافعية واملالكي-اليت يقوم مبا النَّاس يف رمضان، فاختار اجلمهور 

الوتر، وذهب غريهم إىل غري ذلك، والسبب يف اختالفهم، اختالف النقل يف املسألة؛ ومل يَرِْد حتديد العدد يف 
رمضان، وال يف غريه مبقدار معني، وغاية ما ُيْسَتفاد من البحث يف هذه املسألة: جواز العشرين، وغريها، مع 

َصلَّى (وواظَب عليه، هو األفضل واألحّب واألكمل، فإنَّ الثابت عنه )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ّيب القطع بأنَّ ما فعله النَّ 
.)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (إحدى عشرَة ركعة، ومل يصّح عنه شيٌء غري ذلك، و خري اهلَْدي هدي حممد ) اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

) كّلها للعالمة 252ع املهم: "صالة الرتاويح"، و"قيام رمضان"، و"متام املنة" (ص/وانظر يف بسط هذا املوضو 
، و"صفة -بتحقيق األخ الشيخ علي حسن احلليب-األلباين، و"املصابيح يف صالة الرتاويح" للحافظ السُّيوطي

).3/22)، و"النيل" (1/202)، و"البداية" (2/210)، و"الفتاوى الكربى" (100-96الصَّوم" (ص/
2:وغريمها، وصحَّحه احلاكم، والذَّهيب، 1123)، واحلاكم (1190أخرجه ابن ماجة (حديث صحيح ،(

).23)، و"قيام رمضان" (ص/99ومجع من األئّمة، ومنهم األلباين يف: "صالة الرتاويح" (ص/
3) "ا األلباين يف: "صالة الرتاويح )، 30-27ضان" () و"قيام رم115-101وقد فصَّل القول يف كيفّيا

)، فراجعها.64-53يف: "بغية التطوع يف صالة التطوع" (-وفقه اهللا تعاىل-والدكتور حممد بازمول 
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*القراءة فيه ومقدارها*

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه (يبُّ النَّ دَّ حيَُ مل ، إذْ 1ونْسنُ مَ القراءة يف قيام رمضان شيءٌ يفليسَ 1-
، وعلى وطوالً راً صَ ه فيها ختتلف قِ راءتُ قأو نقص، بل كانت ا ال يتعداه بزيادةٍ فيها حد)َوَسلَّمَ 

ا إذا صلى ه؛ وأمَّ قُ اء، وكذلك إذا كان معه من يوافِ شل ما م لنفسه فليطوِّ ئِ ى القاذلك فإن صلَّ 
:)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ه ، لقوله راءَ على من وَ ا ال يشقُّ مب، فعليه أن يطيلإماماً 

َكِبيَر، َوِفيِهُم الو ]الصَّغيرَ [فَِإنَّ ِفيِهمُ ،ِإَذا َما قَاَم َأَحدُُكْم لِلنَّاِس فـَْلُيَخفِِّف الصََّالةَ « 
.2»َوِإَذا قَاَم َوْحَدُه فـَْلُيِطْل َصَالتَُه َما َشاءَ ،]ةاجَ ا الحَ وذَ [،]يضَ رِ المَ و [الضَِّعيفَ 

1) "وأمَّا مقدار القراءة يف كلِّ ركعة فلم يرد به دليل ...، [مث 3/63قال اإلمام الشوكاين يف: "نيل األوطار" :(
عدد معني، وختصيصها بقراءة خمصوصة مل يرد به سنَّة". ا هقال:] فقصر الصَّالة املسماة: بالرتاويح على

2:و أبو داود 1/134/13)، وكذا مالك (2/43)، ومسلم (1/183أخرجه البخاري (حديث صحيح ،(
)، وغريهم من طريق: األعرج عن أيب هريرة به، واللفظ والزيادات ملسلم.495و794(

).32)، و"قيام رمضان" (ص/512:/رقم2/295وانظر للفائدة: "إرواء الغليل" (
: يقرُأ بالقوم يف شهر رمضان على ما ِخيفُّ على -رمحه اهللا-): "قال أمحد 1/457وقال ابن قدامة يف "املغين" (

النَّاس، وال يشقُّ عليهم، وال سيِّما يف الّليايل الِقصار، واألمر على ما حيتمله النَّاس". ا ه 
م يطبِّقون قوله وراجع للتَّنبيه على قراءة أولئ : )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ك النقَّارين يف قيام رمضان، اللَّذين يزعمون أ

"َمْن أَمَّ قـَْوًما فـَْلُيَخفِّْف"، ولبيان كذلك ضوابط التَّخفيف الشرعية، ومقدار القراءة يف كل ركعة: "القول املبني يف 
)، 214-1/213)، و"زاد املعاد" (106املتني" (ص/)، وخمتصره "احملكم257-256أخطاء املصلني" (

)، ط/ 124-109) للقامسي، و"صفة صالة النَّيب" (ص/68-85و"إصالح املساجد من البدع والعوائد" (
مكتبة املعارف.
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* ليلة الَقْدِر وتعييُنها *

، بل هي أفضل ليايل السَّنة وأعظمها، وقد نـَوَّه القرآن 1وأفضُل لياليه ليلة الَقْدر- 1
الكرمي بفضِل هذه اللَّيلة العظيمة، وأنزل اهللا تعاىل فيها سورة كاملة، ونوََّهت السُّنة النبويَّة 

« رِّيها وقيام ليلها: يف استحباب حتََ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (بفضلها أيضاً، فقال رسول اهللا 
َلَة الَقْدرِ  َم ِمْن َذنِْبهِ ،]لهتْ قَ فـِّ م وُ ثَّ [َمْن قَاَم لَيـْ .2»ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا، ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ

ديث حا، وعليه أكثر األ3من رمضان على األرجحع وعشرينَ بليلة ساوهيَ 2-
:قال- اهللا عنهرضي- بن كعبيبّ حيحة، ومنها حديث أُ الصَّ 

َلُة الَِّتي َأَمَرنَا ِبَها َرُسوُل اِهللا «  َلُة ) َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ِهَي اللَّيـْ ِبِقَياِمَها، ِهَي لَيـْ
َصِبيَحِة َسْبٍع َوِعْشرِيَن، َوَأَمارَتـَُها َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس ِفي َصِبيَحِة يـَْوِمَها بـَْيَضاَء َال ُشَعاَع 

.4)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ذلك يف رواية إىل النَّّيب ، ورفعَ »َلَها

1ال اإلمام النووي: مسيت ليلة القدر ملا يكتب فيها املالئكة من األقدار واألرزاق واآلجال، اليت تكون يف تلك ق
).5/163الّسنة...، وقيل: لعظم قدرها وشرفها، وقيل غري ذلك..."من: "شرح مسلم" (

2:5/318) من حديث: أيب هريرة، وأمحد (759)، ومسلم (4/217أخرجه البخاري (حديث صحيح (
، واهللا املوفق.-رضي اهللا عنه-من حديث: عبادة بن الصَّامت، والزيادة له وملسلم من حديث: أيب هريرة 

3 ّبن كعب وابن عبَّاس من الصَّحابة؛ وقد تعدَّدت األقوال يف حتديدها كما ذهب إىل ذلك مجهور الفقهاء، وأيب
ا احلافظ ابن حجر ( ) 2/723)، و"بلوغ املرام (5/171كما يف: "فتح الباري" (-) قوًال 46وتعيينها حىت بلغ 

.-أعلماهللا-؛ واألرجح القول األوَّل، وعليه أكثر العلماء -له
)، 20/135)، و"اجلامع ألحكام القرآن" (2/281وانظر للزيادة والتَّفصيل: "سبل السَّالم شرح البلوغ املرام" (

).19)، و"قيام رمضان" (ص/432/1و"فقه السُّنة" (
4:وغريه.638)، و"خمتصره" (3/174رواه مسلم يف: "صحيحه" (حديث صحح ،(
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ثالَفْصُل الثَّالِ 

*االعتكاف وآدابه أحكامِ * في 

حث التالية:ابل على المصْ شتمل هذا الفَ وي

 َّرع.معناه في الّلغة والش
 ،أدلّة مشروعيتهو حكمه.
شروطه، ووقته.
.مباحاته، وآدابه
 ُبِطالته، وموانعه. م

:بيانها كما يليوإليك 
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كاف وآدابهاالعتِ أحكامُ 

)1(
رع *اللُّغة والشَّ ي فمعناهُ * 

غة :. االعتكاف في اللُّ 1
، إذا الزمه مقبالً َعكفاً و يء عكوفاً شعلى الفَ عك:واالحتباس؛ يقالة واملكثُ مَ املالز 

ملن الزم املسجدَ :؛ ويقالراً شكان أم اً ، خري هعليفسوم الشيء وحبس النَّ زُ عليه، فهو من ل
.1فوعاكِ فٌ كعتوأقام فيه: مُ 

:شرعـاً والمقصود به . 2
وجل، من شخصٍ عزَّ اهللاقرب إىلتَّ ة النيَّ ، بِ بادةِ واإلقامة واملكث فيه للعِ ،جدسلزوم امل

.واراً جِ :ى االعتكافسمّ ؛ وي2ةوصَ صخمةٍ بصفَ وصٍ خمصُ 

 * * * **

1) "424ملصباح املنري" للفيومي (ص/)، و"ا9/255"لسان العرب.(
2) "2/276)، و"سبل السالم" (5/175)، و"شرح الّنووي على مسلم" (2/332راجع: "تفسري القرطيب ،(

).1/75و"التعاريف" للمناوي (
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)2(
ته *ة مشروعيَّ وأدلَّ حكمهُ *

ماساً لألجر والتِ ، طَلباً ةغريه من أيام السَّنرمضان و يفستحبةٌ مُ ةٌ نَّ ساالعتكافُ - 1
َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن َوَال تـَُباِشُروُهنَّ {:قوله تعاىل،، واألصل يف ذلكتعاىلهللاإىلباً تقرّ ، و ريللخ

.]187/قرةبال[}َمَساِجدِ ِفي ال
يف رمضان و غريه، )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (حيحة يف اعتكافهِ الصَّ مع توارد األحاديث

كما -هبِ دْ ه االعتكاف ونَ يَّ وقيام اإلمجاع على مشروع؛1بذلكلفِ سَّ الر اآلثار عنوتواتُ 
.2-هري وغ"،جماعاإل":ابن املنذر يفنقل ذلك

كان )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ألواخر من رمضان، لكونه العشر ايفه دُ ه وآكَ لوأفض- 2
قالت:- عنهاي اهللاضر - فيها، فعن عائشة عتكفي

يـَْعَتِكُف الَعْشَر اَألَواِخَر ِمْن َرَمَضاَن ])َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َرُسوَل اللَّهِ [َكاَن « 
.3»ْزَواُجُه ِمْن بـَْعِدهِ َحتَّى تـََوفَّاُه اللَُّه، ثُمَّ اْعَتَكَف أَ 

1) 4/345)، و"مصنَّف" عبد الرزاق الصنعاين (2/503انظر: "املصنَّف" البن أيب شيبة .(
2مجع أهل العلم على أنَّ االعتكاف سنة ال جبب على الناس فرضاً، إال أن يوجب املرء على قال ابن املنذر: أ

: "ال أعلم -رمحه اهللا-) وأقرَّه؛ وقال أمحد63ا3نفسه االعتكاف نذراً؛ فيجب". نقله عنه ابن قدامة يف: "املغين" (
). 4/312يل" (عن أحٍد عن العلماء خالفاً أنه مسنون". كما نقله عنه الشوكاين يف "الن

3:2262)، وأبو داود (1183) و(3/75الفتح)، ومسلم (-3/226أخرجه البخاري (حديث صحيح،(
) من طرق: عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها.6/96وأمخد (
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)3(
قتــــــه *وَ و ه روطُ شُ *

:عند العلماء ما يلياالعتكافِ روطِ من شُ حيحُ صَّ وال
ه من فروع اإلميان، وال ، ألنَّ االعتكاف من كافرٍ حُّ فال يص:مييزوالعقل والتَّ اإلسالمُ - 1

يب، فإن كان الصَّ - ليس من أهل العباداتهألنَّ - ز يِّ ال ميَصيبٍّ عقله، وال من من جمنون زالَ 
.1-منهصحَّ - مييزٍ من أهل التَّ 

، وألنَّ تعاىلهللاب إىلقرُّ لتَّ اةِ بنيَّ ،حقيقة االعتكاف املكث يف املسجدألنَّ النِّية: - 2
ااألدلة ال .2-بني أهل العلمكيف ذلوال خالفَ -تها، شرطيَّ دُ لة عليها تفيدَّ

{َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن : اجد، لقوله تعاىلسامليفعتكاف إالَّ االشرعُ وال يُ - 3
]. 187[البقرة /ِفي الَمَساِجِد} 

صحيح رة حديثٌ طهَّ ة املسُّناليف، فقد ورد اجد على اإلطالقِ ست هذه املسولي- 4
جد احلرام، سامل:لثالثةاجد اساآلية، بامليفاملذكورة )الَمَساِجدِ (د قيِّ ص ويُ صِّ خيصريحٌ 
د األقصى. سجبوي، واملنَّ د الجواملس

.3»..الثََّالثَِة.َمَساِجِد ِفي الَال اْعِتَكاَف ِإالَّ «:)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وهو قوله 

1) "موع ).1/434) لإلمام النووي، و"فقه السنة" (6/502انظر: "املهذب للشريازي" مع شرحه "ا
2)  "تهد ) لإلمام الشوكاين.2/134)، وراجع أيضاَ: "السيل اجلرار" (1/302"بداية ا
3 ٌوالبيهقي يف "السنن" 4/20أخرجه الطحاوي يف "مشكل اآلثار" (صحيح ثابت:وهو حديث ،(
، وقد صحَّحه مجٌع من -رضي اهللا عنه-) عن: حذيفة بن اليمان 15/81)، و الذهيب يف "السري" (4/316(

ذا احلديث هو الذي ينبغي املصري إليه، وانظر: يف إثبات ِصحَّة احلديث، والكالم على  األئّمة والعلماء؛ واألخذ 
) للشيخ علي احلليب، 31-26فقهه، والردِّ على املخالف يف ذلك: "اإلْنَصاف يف أحكام االعتكاف" (ص/

.                             ==-االعتكافجبث -) للشيخ احملدث األلباين يف 36ورسالة: "قيام رمضان (ص/
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السُّنَُّة «قالت:،- عنهاهللارضي ا- شة ئأن يصوم، فعن عانة فيمن اعتكفَ والسُّ - 4
.1» ...َوَال اْعِتَكاَف ِإالَّ ِبَصْومٍ ،...ِكِف: َأْن َال يـَُعوَد َمرِيًضاَعَلى اْلُمْعتَ 

:-اهللاهمحر –قال اإلمام ابن القيم 
عائشة:تل قد قالرًا َقطُّ، بأَنَُّه اعتكَف ُمفط)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (النَِّيبِّ يـُنـَْقل عنملَ و "

وُل سُه ر الَّ مع الصَّوم، وال فعلاَف إكانَُه االعتُسبحُكِر اللَّهُ يذ ملَ و .»مٍ اْعِتَكاَف ِإالَّ بَصو َال «
.مإالَّ مع الصَّو )َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (اللَّه

ليففالقوُل الرَّاجح االعتكاف، وهو َشرٌط يف: أنَّ الصَّومفهوُر السَّلمجهالَّذي علييلالدَّ
.2"ةاس ابن تيميَّ سالم أبو العبَّ يـَُرجُِّحُه شيخ اإلناالَّذي ك
ي ضِ ينقَ ىتَّ ايته كذلك، حر، وجْ ون بعد صالة الفَ كُ تبداية االعتكاف أن يفة والسُّن- 5

.3هماوليلة بتمامِ عتكفه يومٌ مُ يفف عتكِ للمُ 

=ولقد اختلَف العلماء يف املسجد الذي َيصّح فيه االعتكاف اختالفاً كبرياً، فمنهم من قال: يف املسجد اجلامع، 
ومنهم من قال: يف أيِّ مسجد، ومنهم من قال: يف مسجد بيته، ومنهم من خصَّصه مبساجد األنبياء، وهذا هو 

ذا الرَّأي من السَّلف: حذيفة بن -إن شاء اهللا-احلّق الراجح عمًال باحلديث الصَّحيح املرفوع يف ذلك، وقد قال 
اليمان، وسعيد بن املسّيب، وعطاء، واختاره وصحَّحه وانتصر له العالمة األلباين يف: "السِّلِسة الّصحيحة" 

)؛ واهللا أعلم.       36ه "قيام رمضان" (ص/)، ونقل اآلثار املوافقة له، كما ذكر ذلك أيضاً يف رسالت6786(
1:وهو يف حكم ،) بسند صحيح عنها4/315)، والبيهقي (2473أخرجه أبو داود (حديث صحيح

) .2135)، و"صحيح أيب داود" (966املرفوع، وقد صحَّحه األلباين يف: "اإلرواء" (حتت حديث رقم: 
2) "ط الصَّوم يف االعتكاف عدد من السَّلف، منهم: مالك، ). وقد ذهب إىل اشرتا2/87"زاد املعاد

واألوزعي، وُروي ذلك عن: ابن عمر وابن عبَّاس وعائشة، وسعيد بن املسّيب والزُّهري، وهو مذهب أهل الرأي، 
)، وكذلك صاحب: "اإلنصاف" 37ورجَّحه شيخ اإلسالم ابن تيمية، ووافقه األلباين يف: "قيام رمضان" (ص/

).1/435)، و"فقه السنة" (2/42راجعه فإنَّه مهم، وقارن بــــ: "الروضة الندية" ()، و 19-14(ص/
3/للشيخ علي احلليب.12-10انظر أدّلة املسألة وَوْجه ترجيحها يف: اإلنصاف" (ص (
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)4(
*هه وآدابُ تحاابَ * مُ 

هري طوت،لسْ والغُ ،جةكقضاء احلا- منها دَّ الباليت اخلروج حلاجته للمعتكفِ وجيوزُ - 1
.- جاسةنَّ وب من الن والثَّ البدَ 

ياب، ن الثِّ سولبس أح،وتقليم أظافره،هسيطه، وحلق رأششعره ومتله تسريحُ وجيوزُ - 2
َصلَّى اهللاُ (َوِإْن َكاَن َرُسوُل اللَِّه « : -عنهاي اهللاضر - قالت عائشةفقد ؛يببالطِّ طيبُ لتَّ وا

ُلُه، ]تيرَ جِ ي حُ ا فِ وأنَ [ِفي الَمْسِجِد، ]فٌ كِ عتَ مُ [ِخُل َعَليَّ رَْأَسُه َوُهوَ لَُيدْ )َعَلْيِه َوَسلَّمَ  فَأَُرجِّ
وََكاَن َال َيْدُخُل البَـْيَت ِإالَّ ]ضٌ ائِ ا حَ وأنَ ابِ ة البَ بَ تَ لعَ ي وبينهُ بينِ وإنَّ لهُ سِ غِ : فأَ وفي روايةٍ [

.1»ِإَذا َكاَن ُمْعَتِكًفا]انسَ اإلنِ [ِلَحاَجةٍ 
َحِفْظُت َلَك َأنَّ « : قال،ةحابَ صَّ من اللٍ د، فعن رجُ أ يف املسجِ يتوضَّ له أنْ وجيوزُ - 3

.2»َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضَّأَ ِفي اْلَمْسِجِد 
فقد  ليعتكف فيها،،جدسرة املؤخِّ مُ يفصغرية ةً خيمذَ خِ يتَّ للمعتكف أن وجيوزُ - 4

ء إذا باً خ)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يِّ بب للنَّ رِ ضْ تَ « -عنهاهللارضي ا- يدة عائشة سَّ كانت ال
.4)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (هرِ مْ وكان ذلك بأَ ؛3»اعتكف

1:38مها، وانظر: "قيام رمضان" (ري ) وغ297)، ومسلم (1/364أخرجه البخاري (حديث صحيح.(
2:حابة  ر، فالصَّ ضال تيبحا)، والبيهقي، بسند صحيح، وجهالة الصّ 23089رواه أمحد (حديث صحيح

"، واأللباين يف "الثمر املستطاب" ختريج املسند"حه األرناؤوط يف وقد صحّ ،-عنهمهللاضير -كلهم عدول
اهلادي ال رب سواه.)، واهللا2/788(
3:رضي اهللا عنها–عائشة:حديثمنه)، وغري 4/2264أخرجه البخاري حديث صحيح -.

انظر: ، ويكون على عمودين أو ثالثة. شعروال يكون من ،أو صوف،ربوت العرب من و بيأحد :و(اخلباء)
ثري.) البن األ2/9("ثيديف غريب احلالنهاية "
4 :عبد الباقي).فؤاد -1171("سنن ابن ماجة"، و)1172("صحيح مسلم"كما يف
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وله ته،ته وصيانَ افظة على نظافِ حملوينام فيه، مع ا،ل ويشرب يف املسجديأكُ وله أنْ - 5
.1شِّراء، وحنو ذلكوعقد البيع وال،كاحالنِّ قدِ كعَ ،قود فيهالعُ أن يعقدَ 

جد، بل سباب املها إىلعَ ه، وله أن يودِّ فمعتكيفزوجها وهو للمرأة أن تزورَ وجيوزُ - 6
: - عنهاهللارضي ا- ةفيَّ يدة صَ سها، فقد قالت المع زوجها أو لوحدِ وجيوز للمرأة أن تعتكفَ 

من رِ شر األواخِ د في العَ جِ في المسْ [فًا كِ عتَ مُ )ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى ا(بيُّ النَّ كانَ « 
.2»...]، فـَُرْحنوعنده أزواجه[،ليالً ورهُ ه أزُ تيتُ أَ فَ ]انرمضَ 

:-هللارحمه ا-نيابلاألمةقال العالَّ 
ن هِّ ليائِ ذن أو بإِ دٌ ذلك مقيَّ أنَّ وال شكَّ وفيه دليٌل على جواز اعتكاف النِّساء أيضاً، "

: درءُ ةقهيَّ لوة مع الرجال؛ لألدلة الكثرية يف ذلك، والقاعدة الفِ واخلُ ،تنةالفِ منبذلك، وأ
.3ا.ه"صاحللب املعلى جَ مٌ قدَّ فاسد مُ امل

وتالوة ،الةه بالصَّ نفسغلَ شل العبادات، ويكثر من نوافِ ف أن يُ عتكِ ستحب للمُ ويُ - 7
َصلَّى اهللاُ (يبِّ الة على النَّ والصَّ ،تغفارسواال،كبريوالتَّ ،هليلتَّ يد، والحمِ والتَّ ،بيحسالقرآن، والت
األنبياء َريِ سِ ري واحلديث، وقراءة سفتب التَّ واستذكار كُ ،لمعاء، ودراسة العِ ، والدُّ )َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

.ينوغريها من كتب الفقه والدِّ ،احلنيوالصَّ 
كره له اإلمساك عن الكالم أو عمل، كما يُ من قولٍ يهنِ عْ ا ال يَـ مبهسأن يشغل نفكره لهُ ويُ 

.4لَّ وجعزَّ هللاب إىلقرِّ ذلك مما يُ ا منه أنَّ ظن

1) "1/438"فقه السُّنة.(
2:صحيح أيب عن الزياداتوانظروغريمها، ،)2175(سلمم، و )4/240أخرجه البخاري (حديث صحيح" :

.)2134-2133داود" (
3ميةبة اإلسالتكامل،)1406(نيةعة الثابالط،)41/ص("ان قيام رمض"لتهاسر يف.
4فر بتص- ل، يدار اجلط/)1/437" (نةسُّ ة القف-.
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)5(
*هنعــــــــــومواهالتبطِ مُ * 

[البقرة {َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن ِفي الَمَساِجِد}:، لقوله تعاىلاجلماعُ طلهُ بوي- 1
.1-كما نقله غري واحد- ع أهل العلم ذلك إمجا ، وعلى ]187/

.2"بطل اعتكافه، واستأنفاملعتكفُ إذا جامعَ : "- رضي اهللا عنه-وقال ابن عباس
وأصحابه.)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يبِّ ود ذلك عن النَّ رُ وُ مِ لعدَ ،ارة على املعتكفوال كفَّ 

السيدة ول قهذا يفة، واألصل ماسَّ حاجةٍ وال ضرورةريمن املسجد لغواخلروجُ - 2
. 3"..هنملما البدَّ إالَّ ال يخرجَ أنْ و :َعَلى الُمْعَتِكفِ نة السُّ ": - عنهاهللاضير -عائشة 

:- هللاه امحر -م ن حزْ اإلمام ابوقال 
وال حاجةٍ جد، لغريِ سعتكفه يف املمن مُ من خرجَ على أنَّ ]العلماء:فقوا [ أيواتَّ "

.4"لطَ اعتكافه قد بَ دب إليه، فإنَّ به، أو نُ رَ مِ أُ رٍّ وال بِ ،ضرورة

* * * * *

1تفسري اإلمام :أيضاً روانظ"؛ إمجاع األمةليهعلَّ ودَ ":)2/136("ل اجلراريالس":يفكاين شو لمام اال اإلق"
).1/244"اإلقناع يف مسائل اإلمجاع" (،و)2/332(القرطيب"

2صحيحندٍ سب)4/363("املصنف"وعبد الرزاق يف ،)3/92ة (يبشيبابن أهروا:اإلسنادححيصثرأ.
.: أعاد اعتكافه من جديدستأنف"، أيواملراد من قوله: "ا

3 وهو صحيح.سبق خترجيه جزء من حديث
4/1/244، وانظر أيضاً: "اإلقناع" ()41يف: "مراتب اإلمجاع" (ص(.
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الَفْصُل الرَّابع

صلخَّ مُ 

*رمضانشهر في )َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (بيّ هدي النَّ * 

هر وهديه يف ش، )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يبِّ بعض أحوال النَّ ميوهذه أخي القارئ الكر 
،- تهبأدلّ الً فصَّ سالة مُ يف الرِّ رَّ بدة ما مَ وهي زُ -ارٍ صَ واعتِ صارٍ نا باختِ ذكرها هُ رمضان، نَ 

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه (دى به فيها، فخري اهلدي هدي حممَّ سَّ أتمن ذلك، ولتَ نةٍ بيِّ ون على لتكُ 
:)َوَسلَّمَ 
"قة، أو قَّ حمُ - بصرية–ؤيةً رى اهلالل رُ يَ ىتَّ ال يصوم ح)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (كان

.يوماً نيَ ثة شعبان ثالكمال عدَّ ، أو بإِ - قةالثِّ –لِ دْ بإخبار العَ 
 ة ه صام وصامت األمَّ أنَّ بتَ ثَ ي بشهادة الواحد، و فِ يكتَ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وكان
رَ ل فأماهلاله رأى أنَّ )اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى(النيبَّ ربفأخالباديةجاء من يبٍّ ار عْ أَ برؤية،معه

ربول خة على قبُ جَّ هذا حيفو - يام؛ بالصِّ نؤذِّ أن يُ بالالً )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (النَّيب 
.1-الواحد

1:احلديث حجة ":عاندخمالف مُ على كلّ د، والردِّ ئاألحكام والعقايفالواحد ربية خجِّ انظر عن حُ فائدة
ب األخذ جو واهد على و األدلة والشّ "، وائراجلز / دار االستقامة،ط.ينللعالمة األلبا"ألحكامالعقائد وايفبنفسه 

.)1408حابة (دار الصّ /، طاليلاهلم يلسخالشيخلأل"األحكام والعقائدالواحد يفربخب
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 منيِ وم يوم أو يو صم رمضان بتقدَّ تته أن مّ ى أهَ نْـ يَـ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وكان
ك. ى عن صيام يوم الشَّ أن تكون عادة ألحدهم؛ لذلك إالَّ اً قوتعمُّ طاً احتيا
 ته بذلك. مَّ أل الفجر، وأمرَ بية من الليل قنِّ التُ يـُبَـيِّ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وكان

].افلة فال يشمله هذا احلكما صيام النَّ ات صيام الفريضة، أمَّ صوصَ هذا احلكم من خُ [و 
 يرى ىتَّ رب واملفطرات حسك عن األكل والشُّ ال ميُ )لَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ (وكان
وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط {:بقوله تعاىلالً معقةً ؤية حمقَّ رُ ادقالصَّ الفجرَ 

.]18البقرة / [}اْألَبـَْيُض ِمَن اْلَخْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 
 م رِّ حيُ ال وكاذب، فالكاذبُ صادقٌ :فجرانالفجرَ ته أنَّ مَّ ألُ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (بنيَّ و

رمضان وال يفته مَّ على أدُ شدِّ يُ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (يكن مل، و وال مجاعاً وال شراباً طعاماً 
ان اإلمساك.أذَ -بغري حقٍّ - ى ع هلم ما يسمَّ ر شغريه، فلم يُ يف
 ته بذلك حور، ويأمر أمَّ سّ ر الؤخِّ ويُ ،ل الفطورعجِّ يُ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وكان

. »وا الفطورلُ جَّ ما عَ ي بخيرٍ تأمَّ ال تزالُ « :الً قائِ 
 نيَ سراءة مخققدر رِ جْ يامه لصالة الفَ قو ، )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (سحوره نيَ بكان و

.آية
 ها ورفعتها وال حرج؛ فقد كان سنِ ث عن حُ فحدِّ )َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ا أخالقهأمَّ و

لقه القرآن، كما وصفته أم ، كيف ال وقد كان خُ اس أخالقاً ن النَّ سَ أح)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (
. - عنهاي اهللاضر - ةئشاملؤمنني عا

َمْن َلْم َيدَْع قـَْوَل الزُّوِر « :فقال،منهمالصَّائمني صوصاً سن اخللق خُ ته حبُ مَّ أوقد أمرَ 
.[رواه البخاري]»َوالَعَمَل ِبِه، فـََلْيَس ِللَِّه َحاَجٌة ِفي َأْن َيدََع َطَعاَمُه َوَشَرابَهُ 

 م يف رمضان أكثر من غريه. ِسُن عشروحيُ وكان يتعاهد أهله
 ا،يل أهله و قبِ يام من تَ نعه الصِّ ميوكان ال ربه. اس إلِ ك النَّ وكان أملَ مباشر
هرضي ربّ ويُ ،ر فاهطهِّ رمضان؛ يُ ريرمضان وغيفواك سِّ العُ ن يدَ يكُ ومل.
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 جامة للصائم؛ باحلِ صَ ، ورخَّ جم وهو صائمقد احت)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وكان
وخالف ذلك منسوخ.

 على ليقووا،ان، ويأمر أصحابه بالفطرضيف رماهدجيُ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وكان
هم.وِّ دالقاة عمُ 

يخ سافر بالفطر، وللمريض، والشَّ ص للمُ ة أن رخَّ باألمَّ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ومن رمحته 
.عض، واحلامل أو املر ينيخ الفاشم الطعِ رضع، فيقضي املسافر، ويُ املالفاين، واملرأة احلامل أو

ر شالعيفصوصاً رمضان ما ال جيتهد يف غريه، خُ يفوالقيام ،بادةالعِ يفوكان جيتهد
.رِ دْ لقليلة اسُ األواخر يلتمِ 
 ُالعشر األواخر، واعتكف يف العام الذي يفصوصاً رمضان وخُ يفوكان يعتكف

.صائماً ، وكان ال يعتكف إالَّ يوماً رينَ شفيه عويفّ تُ 
 َّه جيتهد اجتهاده، وكان جربيل يلقاه فيدارسُ دٌ ن أحفلم يكُ :دارسته للقرآنا مُ وأم

القرآن يف رمضان ألنه شهر القرآن.
 َّيح كالرِّ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وصف؛ فقد كان مه يف رمضان فال يُ وكرَ ودهُ ا جُ أم

. قالالً ي العرش إِ ى من ذِ شخيال لة باخلريساملر 
 من املشاركة يف يامُ ه الصِّ مينعملو ،اهدينظم اأع)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (وكان

امٍ سَ جِ ها يف شهر رمضان، وقام بأعمالٍ ع سنوات؛ كلّ سيف تِ غزواتٍ ستّ الغزوات، فقد غزاَ 
ج ، وتزوَّ ودَ فُ أشهر أصنام العرب، واستقبل الوُ ر، وهدمَ راَ ضِّ م مسجد اليف رمضان، حيث هدَ 

رمضان.يفةَ كَّ ممنني، وفتح ؤ املة أمّ صَ فْ ِحب 
والخالَصة:

)َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (سولية يف حياة الرَّ وتضحِ ،ادهَ وجِ ،رمضان شهر اجتهادشهرَ أنَّ 
!!وبطالة،ولومخُ ،لسَ كَ و،ةٍ عَ ه شهر دَ ي زماننا أنَّ من مسلمِ ويفعل) كثريٌ (م فهَ ال كما يُ 
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تنا على ته، وأمِ نَّ سُ نا على ، وأحيِ )َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهللاُ (كنبيِّ أثرِ القتفاءِ قناَ هم وفِّ فاللَّ 
.1"شريعته

1 يفنشور امل"شهر رمضان(ص) يفنَّيبمع ال":بعنوان،ى نصرسحممد مو :خيني من مقال الشلاهلالبنيما
.-تغيري يسريو بتصرف-، )69- 66/( صه)1413: ةنالعدد الثالث، س/لد األول (ا"األصالة":جملة
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ُل الخاِمسالَفص

دع *البِ قُ * ملحَ 

ه ما يلي: وتحت

 ُوم.الصَّ بدع
التَّراويحام (ــــبدع القي(.
بدع االعتكاف.
 َّضوعة في البابعيفة والمو األحاديث الضَّ عضعلى بنبيهُ الت.
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لَحق البدع ** مُ 

قة مبوضوعها؛ بالبدع املتعلِّ خاصاً سالة فصالً الرِّ ذهق حلِ أن أُ ،دةللفائِ تتميماً تُ يرأينِّ إمث
د دي سيِّ ليست من هَ مني بأمورٍ ئالألخوة الصَّ ، وتذكرياً للحقِّ اس، وإظهاراً للنَّ حتذيراً 

من املعاصي واملنكرات ،ينهي أخطر على هذا الدِّ يتألمور الا، بل هي من حمدثاتِ سلنياملر 
أخي ؛ فعليكر منهاالبدع وحتذِّ تذمُّ يتالحيحةُ ة الصَّ بويَّ النَّ رت األحاديثواآلثام، ولذلك كثُ 

فور من االبتداع.واحلذر والنُّ ،باإلتباعاملسلم
عليها هذا الفصل ينَ بُ يتلسس اواألُ ،من ذكر القواعددَّ ردها ال بُ روع يف سَ ل الشُّ بوق

فأقول:
:هي،ارعها من الشَّ اللتِ ضالبدعة املنصوص على إنَّ [

ولو كانت عن اجتهاد.،والعقائد،واألفعال،نة من األقوالما عارض السُّ كلّ :أوالً 
.)مَ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ (اهللاى عنه رسول به، وقد هللاب إىلتقرَّ يُ أمرٍ كلّ :ثانياً 
ما  إالَّ عةعليه، فهو بدأو توقيف، وال نصَّ بنصٍّ كن أن يشرع إالَّ ال ميُ رٍ كل أم:ثالثاً 

كري.ذلك العمل منه دون نَ رَ يب، تكرَّ اكان عن صح
ن عادات الكفار.مق بالعبادة لصما أ:رابعاً 

.يل عليهوال دل،رين منهمما املتأخِّ يَّ س،العلماءضتحبابه بعسعلى اصَّ ما ن:خامساً 
.أو موضوع،يف حديث ضعيفٍ تها إالَّ تأت كيفيَّ عبادة ملكلّ :اً سادس
العبادة.يفالغلوّ :ابعاً س
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أو ،الزمانأو،مثل: املكان،ببعض القيوداسُ دها النّ ارع، وقيَّ شَّ أطلقها العبادةٍ كلّ :ثامناً 
.1]أو عدد،فةصِّ 

عني:وحده أستهللاائم، وبايب يوم الصَّ تعلى تر وإليك اآلن ذكر البدعِ 
وم. : بدع الصَّ أوالً 

حور واألذان:سَّ ن بدع الم-أ 
بدعوى ،رمضانيفادق) الصَّ (اين قبل الفجر لثَّ حور، وإيقاع األذان االسّ تعجيلُ - 1

])41("فتح الغفور"للقامسي، و )135" (اجدسإصالح امل["االحتياط. 
])4/199("فتح الباري")، و415("ةنّ متام امل["ل الفجر. باك قبدعة اإلمسَ - 2
)]27/ما سبق: (صنظرا[راب من الفم إذا مسع األذان.عام والشَّ إخراج الطَّ - 3
])135("اجدسإصالح امل[".حورسّ أذان الطيطُ متَ - 4
])361("م البدعجمع["حور. سَّ عبد برتك الالتَّ - 5
])19("لنبالءإحتاف ا": انظر[حور. سّ ية عند البنّ باللفظُ التَّ - 6
أو بضرب املدافع.،أو على األبواب،بلِ رب على الطَّ حور بالضَّ اس للسّ إيقاظ النَّ - 7

)]103/ 2" (االعتصام")، و 135اجد (سالح املصإ[
وغير ذلك: ،وم واإلفطارمن بدع الصَّ -ب 
م جمع["م. ياالصِّ يفوافق عادتهة صوم رمضان، من غري أن يُ ك بنيَّ صيام يوم الشَّ - 1
])39("فتح الغفور"و،)360("البدع

1 306ص/("أحكام اجلنائز وبدعها":كتابهيف-هللارمحه ا-كالم العالمة األلباين منالعارضتني [...]بنيما (
" علم أصول البدع")، و46-45ص/("والعمرةاسك احلجّ نم"رسالته :وانظر كذلك؛مكتبة املعارف/ط

ة عدبال")، و12ص/علفة (أيبد بن صري بن ئلألخ را"م البدعجمع"وليب،) لألخ الشيخ علي احل43/(ص
) ط/ قصر الكتاب.38-47(م اهلاليليللشيخ سل"األمةيفيئ وأثرها السَّ 
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ذن جرعة ماء.بيل الفجر يأخُ الة، وقُ للصَّ نَّ حيض، مع تركهِ اء وهنَّ نِّسصيام ال- 2
])362("معجم البدع"[

فتح "[ت. قالو متكنيِ تأخري أذان املغرب بزعم االحتياط، وتأخري اإلفطار بدعوى - 3
)]4/199("الباري
تلبيس ["واستعمال ألفاظ القرآن يف الكالم. ،الكالمِ اإلمساك يف رمضان عن- 4

فة وأفراخهم).وِّ تصوهذا من أفاعيل املقلت:( .بتحقيقي])183ص/(يس"إبل
واك بعد الزوال.سِّ اك عن الساإلم- 5
رمضان من أجل اإلفطار.يففر السَّ - 6
هللاال أوحش ا":رمضان، حيث يقولونمجعة من حتويش اخلطباء على املنابر يف آخر - 7
])46("فتح الغفور[""..ال أوحش اهللا منك يا شهر القرآن،..ان،ضيا رم،منك
وا قُ طَ قْ طَ و ،صاموا، و وانة، فإذا جاء رمضان صلّ ول السُّ الة طُ اس للصَّ غالب النَّ تركُ - 8

])157واملبتدعات" (ننو"السُّ ، )270("م البدعجمع["بح. سّ بال
،هاللك شهر مبارك، يا شهر القرار؛ يا شهر الرتاويحهلَّ ":قوهلم عند رؤية اهلالل- 9

ريي]ش) للق47("فضائل رمضان")، و39("فتح الغفور["يا شهر املصابيح، ... 
قائلني:لونه بالدعاءقباهلالل عند رؤيته، يستما تفعله العامة من رفع األيدي إىل-10

)]303"اإلبداع"(، و)666("م البدعجمع["."جاللك، شهر مباركهل هاللك، جلَّ "
صالة التراويح)يام (ق: بدع الثانياً 

فتح["واهلذرمة يف التالوة. اهلذِّ،راب، واإلسراع فيها مع الغُ رِ قْ اوح، كنَـ نقر صالة الرتَّ - 1
)]154("السنن واملبتدعات")، و39("الغفور
)]24القراء (دع[بح. يالذكر بطريقة اجلوقة يف املسجد، بعد االسرتاحة يف الرتاو - 2
الةالصَّ ":منهانيث يف صالة الرتاويح من قوهلم عقب الركعتني األوليحدِ ما أُ - 3

)]285"اإلبداع"(، و)99("م البدعجمع["."ل خلق اهللايا أوَّ ،الم عليكسَّ وال
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". هر رمضان رمحكم اهللاشصالة الرتاويح من ":قول اإلمام عند القيام للرتاويح- 4
)]99([املصدر السابق

ننسُّ ال[". "املختارضَّار على النَّيبصلوا يا حُ ":قوهلم عند صالة الرتاويح- 5
])330("م البدعجمع"و،)53("واملبتدعات

قوهلم عند صالة الرتاويح: "صالة القيام أثابكم اهللا". ["السنن واملبتدعات" - 6
)].53الشقريي (

)، 30("بدع القراء["وغريها. ،اويحالرت يفاء جال والنسالرِّ (واختالط) اجتماع - 7
)]99(" البدعمجمع"و

.، والتزام ذلكنة يف القياماالقتصار على سورة معيَّ - 8
])98("معجم البدع[". الثاين من قيام رمضانصف ختصيص القنوت يف النِّ - 9

فضائل ["موضوعة. وهي صالةٌ ،بليلة القدرةٍ اس على صالة خاصَّ قيام النَّ -10
])47("رمضان
)]25("بدع القراءيام باقي لياِل رمضان بعد اخلتم. ["ترك الق-11
])41("الغفورتحف[".إحياء ليلة العيد-12
"ل رمضانئاضف["ومة. مذمُ بدعةٌ ،رمضان باألجرةيلراء للقراءة يف ليااستئجار القُّ -13

)38([
])99(" معجم البدع["القرآن. جداتِ سَ القيام عند اخلتم ب-14
كاف .عت: بدع االثالثاً 

جد ما دمتُ سهذا امليفاالعتكاف نويتُ :وقول بعضهم،امياالعتكاف بال ص- 1
) لأللباين]37("رمضان["قيام فيه. 
"م البدعجمع["وفية باالعتكاف بدعة. لوة اليت يفعلها أرباب الصُّ تشبيه اخلُ - 2

)]40("فتح الغفور"، و)409(
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شيد أثناء االعتكاف، واالعتكاف يف املغاراتِ والنَّ ،ناءلغِ من اما يفعله البعضُ - 3
.)]409("معجم البدعوالكهوف. ["

،البدعينا ذكرَ استقصَ ، ولو لمنيم بالد املسظَ عمُ يفر هذه البدع وغريها، موجودةٌ وسائِ 
تعان.ساملهللا؛ واذكيرتَّ نبيه والالتَّ :ا املراد هناال، وإمنَّ األمر وطَ رَ لعسُ 
وضوعة: مة والعيفاألحاديث الضَّ بعضعلى نبيهُ التَّ *

ر حذِّ ه عليها وأُ أن أنبِّ سالة، أحببتُ موضوع الرِّ يفال تصحُّ اليتوهذه بعض األحاديث 
ني، وسوف أذكرها رسلد املسيّ نة سُّ عن بِ لمني، والذَّ سصح امليف نُ مينِّ رغبةً منها، وذلك

عف أو ا اقتصر فيها على بيان درجتها من الضَّ ع، وإمنّ تَ تَـ أو،أو استقصاءٍ ،دون استيعابٍ 
التوفيق:هللا، فأقول وباباحلديثموالكالم عليها يف كتب أهل العل،، ومكان خترجيهاعِ الوضْ 
ة صوم صف")، و3504("ضعيف اجلامع"؛ كما يف ضعيف[" ُصوُموا َتِصحُّوا"- 1
)]111(النَّيب" 
َضاَن اسٌم ِمْن أْسَماِء اِهللا، َولِكْن ُقوُلوا: َشْهُر َال تـَُقوُلوا: َرَمَضاُن؛ فإنَّ َرمَ "- 2

])6768، و"الضعيفة"()87(ص/"موعةالفوائد ا"؛ موضوعوباطل[. َرَمَضانَ 
؛ موضوع[..."،ِعَباُد َما ِفي َرَمَضاَن لََتَمنَّْت أُمَِّتي َأْن َيُكوَن السََّنَة ُكلََّهاَلْو يـَْعَلُم ال"- 3

البن اجلوزي])2/189" (املوضوعات") ، و88("موعةالفوائد ا"
الفوائد "؛ ضعيف[. رََجُب َشْهُر اللَِّه، َوَشْعَباُن َشْهِري، َوَرَمَضاُن َشْهُر ُأمَِّتي""- 4

])3094("ضعيف اجلامع"، و)100("موعةا
يـَْقِض َعْنُه َصْوُم الدَّْهِر  َمْن َأْفَطَر يـَْوًما ِمْن َرَمَضاَن ِمْن َغْيِر رُْخَصٍة َوَال َمَرٍض َلْم "- 5

])5462" (ضعيف اجلامع") ، و396("متام املنة"؛ ضعيف. ["ُكلِِّه َوِإْن َصاَمهُ 
" َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوَعَرَف ُحُدوَدُه وتحفَّظ َما ينبغي أن يتحفَّظ َكفََّر ما قبله"- 6

])5083("الضعيفة"و،)395("متام املنة"؛ ضعيف[
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وال ُعْذٍر َكاَن َعَلْيِه َأْن َيُصوَم َثالثِيَن ةٍ ْفَطَر يـَْوًما ِمْن َرَمَضاَن من غير رخصَ َمْن أَ "- 7
)]94("موعةالفوائد ا"؛ ضعيف جداً [...."يـَْوًما َوَمْن َأْفَطَر يـَْوَمْيِن َكاَن َعَلْيِه ِستُّونَ 

ضعيف "؛ موضوع[. للَِّه َال َيِخيُب"َذاِكُر اللَِّه ِفي َرَمَضاَن َمْغُفوٌر َلُه، َوَساِئُل ا"- 8
)]3621(عيفة"، و"الضّ )3038(" اجلامع
])921("اإلرواء"؛ضعيف[. "ِإنَّ لِلصَّاِئِم ِعْنَد ِفْطرِِه َدْعَوًة ال تـَُردُّ "- 9

. "َثالثٌَة ال تـَُردُّ َدْعَوتُهم: الصَّاِئُم ِحيَن يـُْفِطُر، واِإلَماُم العادُل، ودعوُة الَمْظُلومِ "-10
)]1358و"الّضعيفة" (، )312("متام املنة"؛ فيضع[

اللَّهمَّ ، اللَُّهمَّ َلَك ُصْمَنا َوَعَلى ِرْزِقَك َأْفَطْرنَا:قالَ طرَ فْ أَ (ص) إذاالنبَّيّ كانَ "-11
)]481("جالةعُ "ال، )919("اإلرواء"؛ ضعيف[تـََقبَّل منَّا إنََّك أنَت السَِّميُع الًعِليم".

" اإلرواء"؛ ضعيف[اء رمضان). قضيف :أي("ْن َشاَء فّرَق وِإْن َشاَء تَابعَ إِ "- 12
)]434/ 6("التلخيص" و،)943(

ُر َأوََّل اللَّْيِل َسَخٌط لِلشَّْيطَاِن، َوَأْكُل السَُّحوِر َمْرَضاٌة لِلرَّْحَمِن""-13 موضوع؛ [. الِوتـْ
للشَّوكاين]) 85("موعةاالفوائد "

)،1829"الضَّعيفة" (؛جداً ضعيف[. َماَلْم يـَْغَتْب"ِئُم ِفي ِعَباَدةٍ الصَّا"-14
])2/74("حيفة بأصول األحاديث الضعيفةض الصَّ تبييو"

ضعيف"و)، 2/79("تبييض الصحيفة"؛ فيضع[نـَْوُم الصَّاِئم عَبادٌة، ...""-15
])5972(" اجلامع

الكبري.العليِّ هللاباول وال قوة إالَّ ، فال حسريعَ ، واإلحاطة به أمرٌ كثريٌ وغريها
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الخاتمة

*ةوزيادَ ىنَ سْ الحُ هللاا انزقرَ * 

اف"إحتبـــومةوسُ امل- اهللاإن شاء- اركةبت رسالتنا املتوفيقه، متّ ومجيلِ اىلعتاهللابعون
فيها قنا اهللا فّ د و قالس، و جمة دَّ عِ يف")َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ءاألنبيابفقه صوم خامتَ الء بنُّ ال
كافه، فإن تواعه،مقياصومه، و يف)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (اهللاة رسول نر من سُّ يسَّ ترض ما لع

إالةوّ قوالحولي، والري قصتنمت فأأخطوإن وحده، فضل اهللا فمن تُ فِّقووُ يهافأصبتُ 
مل حيلفه فرأى شيئاً هذه، انرسالتلع علىطّ غيور، اخ عامل عاقلأكلّ من، وأرجواهللا
سواه.ربّ ق ال املوفّ هللا و صيحة، رت والنّ : السّ وابالصَّ 

"ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدَك، َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت، َأْستَـْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْيكَ وَ "

"اِحلَاتُ ْمُد لِلَِّه الَِّذي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّ احلَ و "

:هبتك
األثريشيحاينبن العريب بن ضيف اهللا وظفحم

- يفه اخلفطلبهللاعامله ا- 
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*1ثبت أهم المصادر والمراجع* 

القرآن الكرمي.
"عودية.لستيمية، ابن/ ا"جمموع الفتاوى
دار اهلجرة/ حممد بازمول"ألهل احلديث"االنتصار ،.
"مكتبة املعارف.ين/ األلبا"ّنيبصفة صالة ال ،
" َّابن باز، إدارة البحوث."الةثالث رسائل يف الص /
"ابن منظور، مصر."لسان العرب /
" ِّب البغا، دار اهلدى.يطفى دصازي / م/ الرّ "حاحخمتار الص
"ألصفهاين.ا/ الراغب "مفردات القرآن
"ياء الرتاث، بريوت.، دار إحيب/ القرط"اجلامع ألحكام القرآن
" يلين، مكتبة الغزابو / الصا"ري آيات األحكامفستيفروائع البيان.
" ّالين، دار الكتاب العريبط/ القس"اري لشرح صحيح البخاريإرشاد الس.
"دار اجليل.،السيد سابق/ "نةسُّ فقه ال
"النووي ، بريوت"لمسشرح م /.
"تحا، بريو ي/ مأمون شلّصنعاين/ ا"ل السالمبس.
"مرعي احلنبلي / حممد األشقر، الكويت"نيل املآرب على دليل الطالب /.
"دار اهلدى./ ابن رجب / شعيب األرنؤوط،"جامع العلوم و احلكم
"مصطفى العدوى، دار اإلمام مالك." األحاديث القدسية /
الفتح"و"داإلرشا"عم-البخاري اإلمام / "الصحيحعجلام"ا."
"بريوت/ مسلم"اجلامع الصحيح ،.

1وشهاداته،ن ألقابهاملؤلف دو سمايت بذكر تفالرسالة، واكيفودها ترتيب ورُ حسب.
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" األلباين، الكتب اإلسالمي."لسبيختريج أحاديث منار اليفإرواء الغليل /
"ينيوطي / األلبا/ السّ "صحيح اجلامع الصغري وزيادته.
"ابن رشد، اجلزائر. "اية املقتصدتهد وبداية ا /
" ّوي، اجلزائر. اض/ القر "يامفقه الص
"بريوت.،/ شلتوت، القاهرة"الفتاوى
"وعبد القادر األرناؤوط. شعيب/ ابن القيم، حتقيق د"عازاد امل
دار الفكر. / ابن حزم،"لى"احمل
"داود. يبأل/ "ننسال
"نسائي/ ال"السنن.
"دار إحياء الرتاث.ة،ج/ ابن ما"نسنال
"أمحد.ام اإلم/ "املسند
"ابن اجلارود، بريوت. "املنتقى /
"الزيلعي، دار احلديث."نصب الراية /
"دار اإلمام مالك، اجلزائر. ،ينوي/ احل"االنشراح
"قصر الكتاب. يب واهلاليلل/ احل"ّنيبصفة صوم ال ،
 مو .ية، مصرنري / الشريازي / النووي، امل"ع شرح املهذب"ا
بكر أبو زيد، دار القلم."النوازل"فقه /
 بكيسال"فتاوى".
"مؤسسة قرطبة.ينالق/ ابن حجر العس"بريالتلخيص احل ،
"ث.احلديدار الشوكاين،/ " ألوطارانيل
"ن خان / أمحد مشس الدين. س/ صديق ح"رر البهيةدالروضة الندية شرح ال
دار الراية. ،ين/ األلبا"نةسالتعليق على فقه اليفام املنة "مت
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"يب/ علي حسن احللين/ األلبا"رضية على الروضة النديةلالتعليقات ا .
"وكاين/ حممود إبراهيم زيادلش/ ا"ل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارلسيا.
" ابن األثري. "ب احلديثيالنهاية يف غر /
"ة. يسالماملكتبة اإل،ين/ األلبا"قيام رمضان
املقدسي/ ابن قدامة" الشرح الكبريعلى "املغين.
"ين/ األلبا"صالة الرتاويح.
"حا، لبنان.شي/ ابن حجر / مأمون "بلوغ املرام
"مراد شكري، اجلزائر. "نة النبويةسنخلة النونية يف فقه الكتاب والامل /
"بد العظيم بدوي، اجلزائر./ ع"نة والكتاب العزيزسالوجيز يف فقه ال
"اجلزائر. تلمساين/ الشريف ال"علم األصولمفتاح الوصول إىل ،
"ن شكري، اجلزائر. ب/ مراد "حتقيق الوصول
"اإلبراهيمي، اجلزائر. وسىم/"ول الفقهصأاملدخل إىل
" النووي / شعيب األرناؤوط، لبنان.الصاحلني"/رياض
"لنووي / عبد القادر األرناؤوط، دار املالح. / ا"األذكار
" ين، مصري/ احلو ...ن النسائيسنبذل اإلحسان بتقريب.
"فارس، اجلزائر. بو/ حممد أ"فقه اإلمام البخاري
"ن خان، لبنانسصديق ح" /ل املرامين.
"لم / اجلزائري، دار الفكر.سمنهاج امل
" عمر األشقر، الكويت."نةوء الكتاب والسضالصوم يف /
"السعودية.ليبعلي احل// أمحد شاكرث"الباعث احلثي ،
"يوطي / علي احللي، اجلزائر.س/ ال"املصابيح يف صالة الرتاويح
"بازمول، اجلزائر./ عالّتطو طوع يف صالة تبغية امل
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"اجلزائرحسنهور ش/ م"بنيالقول امل ،.
"اجلزائر.ينامسي / األلباقال/"إصالح املساجد ،
"ر.ص/ ابن حجر، م"فتح الباري
أللباين، اجلزائرا/ املنذري / "لممسصر صحيح "خمت.
ن، األردن.سعلي ح"/إلنصاف يف أحكام االعتكاف"ا
"بريوت."لة األصالةجم ،
"السعودية.ين/ األلبا"أحكام اجلنائز وبدعها ،
"األلباين، اجلزائر."رةك احلج والعمسمنا/
"عودية.س، الرائد بن صربي/ "معجم البدع
"االستقامةدار / حممد موسى نصر،"فتح الغفور.
"مكتبة رحاب.ريي،شالق/"رمضانئلفضا
لبنان./ الشوكاين / املعلمي،وضوعةموعة يف األحاديث امللفوائد ا"ا
"مصرد اللطيف، حممد عمرو عب"/ةصحيفالييضتب.

احلات.م الصَّ تالذي بنعمته توغريها من املصادر، واحلمد هللا
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ت احملتو
)03(……………………………………………ةممقد-

فقه الصوم وأحكامه.في ل األول:فصال
)07(.……………………………رعشاللغة والفيوم الصّ حدّ -
)08(.…………………………………هماسأنواع الصوم وأق-
)09(..…………………………………ضانمأحكام صوم ر -
)09(…………………………………حكمه وأدلة مشروعيته-
)11(..……………………………………جبن يملى ع-
)13(..………………………قاصدمكم والحوم من الالصّ فيما -
)15(...…………………………ت دخول شهر الصومثببماذا ي-
)17(………………………………طالعمال عبرة باختالف ال-
)19(.…………………………………ماتهوم ومقو أركان الصّ -
)23(………………………………داتهسفمطالت الصوم و بم-
)26(..………………………………هباتتحسوم ومآداب الصّ -
)31(..…………………………………فعلهئماصاح لبما ي-
)36(.………...…………………………مكروهات الصوم-
)37(.……………………………الصومفيأصحاب األعذار -
)47(...........................الصوم فيالفدية حكام القضاء والكفارة و أ-

قيام ومضان وأحكامهفي: نياثلاالفصل 
)52(......................................................حكمه وفضله-
)53(........................................................وقت القيام-
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)54(.....................................انمضر ي قيام فماعة لجمشروعية ا-
)56(....................................................عدد ركعات القيام-
)57(.....................................................القراءة فيه ومقدار-
)58(...................................................لة القدر وتحديدهايل-

أحكام االعتكاف وآدابهفيالفصل الثالث: 
)60(................................................رعشي اللغة والفمعناه -
)61(.................................................مشروعيتهحكمه وأدلة -
)62(..........................................................شروطه ووقته-
)64(........................................................دابهآاحاته و بم-
)66(.......................................................انعهطالته ومو بم-

ع:بالفصل الرا
)67(...............................شهر رمضانفي(ص)يلنبملخص هدي ا-

لحق اليدعم: مسالفصل الخا
)72(........................................................بدع الصوم-
)73(........................................................بدع القيام-
)74(....................................................بدع االعتكاف-
)75(............ البابيفة ضوعو مواللضعيفةاألحاديث ابعضعلى تنبيهال-
)77(....................................................مة......تالخا-
)78(.......................................والمراجع صادرمت أهم الثب-
)82(.......................................................وياتتمحلا-
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